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Quinquagésima  Primeira Sessão Ordinária Virtual da Segunda Sessão 

Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em vinte  e 

dois de julho de 2020. A hora regimental registram presença no painel 

eletrônico as Srªs e os Srs. Deputados Adilson Espindula, Alexandre 

Xambinho, Bruno Lamas, Capitão Assunção, Carlos Von, Coronel 

Alexandre Quintino, Dary Pagung, Delegado Danilo Bahiense, Delegado 

Lorenzo Pazolini, Doutor Hércules, Dr. Emilio Mameri, Dr. Rafael 

Favatto, Eng. José Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos, Erick Musso,  

Euclério Sampaio, Gandini, Hudson Leal,  Iriny Lopes, Luciano 

Machado, Marcelo Santos, Marcos Garcia, Pr. Marcos Mansur, Raquel 

Lessa, Renzo Vascocelos,  Sergio Majeski, Theodorico Ferraço, Torino 

Marques e Vandinho Leite. O Sr. Presidente Erick Musso  ocupa a 

cadeira da Presidência e invocando a proteção de Deus, declara aberta a 

sessão. O Sr. Presidente convida o Sr. Deputado Del Danilo Bahiense 

para proceder a leitura de um versículo da Bíblia. É dispensada a leitura 

da ata da sessão anterior e considerada aprovada. É feito um minuto de 

silêncio em homenagem aos Srs. José Luiz Sales, Altamiro da Costa, 

Ederaldo Pessotti e Sargento Santana. O Sr. Presidente faz leitura do 

seguinte expediente: Projeto de Lei nº 417/2020, do Deputado Enivaldo 

dos Anjos, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que 

comercializam produtos orgânicos, naturais ou veganos, no caso de 

cosméticos, produtos de higiene, dentre outros produtos de uso pessoal, 

prestarem todas as informações aos clientes/consumidores, previamente 

às vendas, na forma que especifica. Após o cumprimento do artigo 120 

do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Defesa do 

Consumidor, de Meio Ambiente e de Finanças.Projeto de Lei nº 

418/2020, do Deputado Marcos Garcia, que institui a plataforma digital 

integrada de banco de vagas de emprego no âmbito do Estado. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 

Justiça, de Cidadania e de Finanças. Projeto de Lei nº 419/2020, do 

Deputado Bruno Lamas, que dispõe sobre a cobrança de tarifas 

progressivas pelas concessionárias e permissionárias de serviços de água 
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e esgoto do Espírito Santo. Junte-se ao Projeto de Lei nº 727/2019. 

Projeto de Lei nº 420/2020, do Deputado Capitão Assumção, que proíbe 

que o Governo do Estado, por meio de seus perfis oficiais nas redes 

sociais, apague mensagens, comentários e congêneres de suas 

publicações. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, 

às Comissões de Justiça, de Ciência e Tecnologia e de Finanças. Projeto 

de Lei nº 422/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, que dispõe sobre 

o parcelamento dos débitos do Imposto sobre a Propriedade de veículo 

Automotor - IPVA, relativo ao Exercício Financeiro de 2020, em razão 

do estado de calamidade pública decorrente da COVID-19 no Estado. 

Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões 

de Justiça e de Finanças. Projeto de Lei nº 423/2020, do Deputado 

Euclério Sampaio, que dispõe sobre a proibição da produção informal e 

a fabricação comercial, a comercialização, a compra, o porte e a posse e 

o uso do cerol (vidro moído e cola); proíbe também a venda da linha 

encerada com quartzo moído, algodão e óxido de alumínio, conhecida 

como "Linha Chilena", ou de qualquer produto similar utilizado no ato 

de empinar pipas, que contenham elementos cortantes e dá outras 

providências. Junte-se ao Projeto de Lei nº 659/2020. 2ª PARTE: 

EXPEDIENTE SUJEITO A DELIBERAÇÃO: Requerimento de 

Urgência nº 121/2020, do Deputado Carlos Von, Líder do AVANTE, ao 

Projeto de Lei nº 358/2020, de sua autoria, que dispõe sobre a garantia 

do direito de estudantes da área médica a continuarem e concluírem seus 

respectivos estágios curriculares obrigatórios e dá outras providências.  

Pedindo e obtendo a palavra pela ordem o Sr. Deputado Carlos Von 

solicita baixa de pauta como autor. O Sr. Presidente defere. 

Requerimento de Urgência nº 122/2020, do Deputado Luciano Machado 

e outros, ao Projeto de Lei nº 410/2020, de sua autoria e da Mesa 

Diretora, que “confere ao Município de Afonso Cláudio o título de 

Capital Estadual do Queijo.  O Sr. Presidente coloca em votação o 

requerimento. Posto em votação o requerimento é aprovado. 

Requerimento de Urgência nº 123/2020, do Deputado Fabrício Gandini, 
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Líder do CIDADANIA, ao Projeto de Lei nº 415/2020, de sua autoria, 

que autoriza os órgãos estaduais e municipais competentes a expedirem 

alvarás de autorização e funcionamento para eventos culturais e de 

entretenimento na modalidade drive-in, e dá outras providências. .  O Sr. 

Presidente coloca em votação o requerimento. Posto em votação o 

requerimento é aprovado. Indicação nº 1502/2020, do Deputado Coronel 

Alexandre Quintino, ao Governador do Estado, para realização de 

desafetação, do imóvel localizado na Rua Ceciliano de Melo Portinho, 

Centro de Mimoso do Sul, de propriedade do Governo do Estado para 

posterior doação nos termos do Decreto nº 3.126-R/2012. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação a 

indicação é aprovada. Indicação nº 1503/2020, do Deputado Bruno 

Lamas, ao Governador do Estado, para criação do 1º Centro de Pesquisa 

e Tratamento de trauma e anomalias craniofaciais no Espírito Santo. O 

Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação a 

indicação é aprovada. Indicação nº 1504/2020, da Deputada Raquel 

Lessa, ao Governador do Estado, para aquisição de um rolo compactador 

para atender demandas das estradas vicinais da zona rural, no Município 

de São Gabriel da Palha/ES. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua 

votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 

1505/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para utilizar o novo método para diagnóstico do Covid-19, através da 

plataforma “Polivirus”, desenvolvida por pesquisadores da UFMG, no 

Estado. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação 

a indicação é aprovada. Indicação nº 1506/2020, da Deputada Raquel 

Lessa, ao Governador do Estado, para aquisição de dois tablados móveis 

de basquete para o Ginásio Anastácio Cassaro, Município de São Gabriel 

da Palha/ES. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 
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havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em 

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 1507/2020, do Deputado 

Adílson Espíndula, ao Governador do Estado, para abertura do Hospital 

da Polícia Militar para atendimento à população em situação de 

pandemia e/ou desastres. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua 

votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 

1508/2020, do Deputado Adílson Espíndula, ao Governador do Estado, 

para ampliação da rede de escolas agrícolas nas demais regiões do 

Estado, visando o favorecimento do aprendizado e formação técnica às 

famílias dependentes da agricultura. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

anuncia a sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 

Indicação nº 1509/2020, do Deputado Adílson Espíndula, ao Governador 

do Estado, para criação de uma superintendência específica para as 

Escolas Agrícolas, afim de acompanhar e amparar as escolas agrícolas 

em todas as regiões do nosso Estado. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

anuncia a sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 

Indicação nº 1510/2020, do Deputado Adílson Espíndula, ao Governador 

do Estado, para aquisição de equipamento e fornecimento de um sistema 

fotovoltaico para gerar energia para as instalações da Escola Família 

Agrícola de Alfredo Chaves. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua 

votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 

1511/2020, do Deputado Adílson Espíndula, ao Governador do Estado, 

para reforma da quadra de esportes Miguel Kröhling, no Município de 

Marechal Floriano/ES O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta 

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 1512/2020, do 

Deputado Adílson Espíndula, ao Governador do Estado, para realize a 

reforma da quadra poliesportiva, em Barra da Perdida, Município de 
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Laranja da Terra/ES. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta 

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 1513/2020, do 

Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, para abertura 

de Processo Administrativo Individual contra servidores públicos 

vinculados ao Poder Executivo Estadual pelo recebimento indevido do 

Auxílio Emergencial criado pelo Governo Federal durante a pandemia 

do Covid-19. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em 

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 1514/2020, da Deputada 

Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para aquisição de 01 (uma) 

ambulância tipo SEMI UTI MÓVEL para atender o Município de 

Pinheiros/ES. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em 

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 1515/2020, do Deputado 

Capitão Assumção, ao Governador do Estado, para uso de radiação no 

pulmão para acelerar recuperação de pacientes com pneumonia causada 

pela Covid-19. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em 

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 1516/2020, da Deputada 

Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para instalação de Torre de 

Telefonia Móvel e Internet na localidade Cras Quilombola, na Rodovia 

São Mateus-Boa Esperança/ES. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua 

votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Pedindo e obtendo a 

palavra pela ordem o Sr. Deputado Luciano Machado solicita inversão 

da ordem do dia. O Sr. Presidente coloca em votação. Posto em votação 

é aprovado. Ordem do dia: É anunciada discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei nº 378/2020, do Deputado Sergio Majeski, 

que estabelece a obrigatoriedade da realização do teste de detecção da 

Covid-19 nas amostras de sangue de doadores do Estado, devendo o 

resultado ser encaminhado ao doador. Publicado no ales digital do dia 
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1º/07/2020. Pareceres orais das Comissões de Justiça e de Saúde, pela 

constitucionalidade e aprovação, com o acolhimento da emenda 

apresentada pelo Deputado Dr. Rafael Favatto. Na Comissão de Finanças 

o relator, Deputado Euclério Sampaio, se prevaleceu do prazo regimental 

para relatar a matéria na sessão ordinária (virtual) do dia 21/07/2020. 

(Prazo até o dia 28/07/2020). O Sr. Presidente convoca a Comissão de 

Finanças, para oferecer parecer oral ao projeto e emenda. O Sr. Deputado 

Euclério Sampaio se prevalece de prazo regimental. É anunciada 

Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 406/2020, 

do Deputado Bruno Lamas, que aperfeiçoa a legislação de promoção de 

igualdade racial no âmbito do Estado garantindo a destinação de espaço 

às populações negras e pardas em anúncios e campanhas publicitárias do 

Poder Público.  Publicado no ales digital do dia 14/07/2020. Na 

Comissão de Justiça o relator, Deputado Gandini, se prevaleceu do prazo 

regimental para relatar a matéria na sessão ordinária (virtual) do dia 

20/07/2020. (Prazo até o dia 27/07/2020).O Sr. Presidente convoca a 

Comissão de Justiça, para oferecer parecer oral ao projeto. O Sr. 

Deputado Gandini se prevalece de prevalece de prazo regimental. É 

anunciada discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 

357/2020, do Deputado Bruno Lamas, que dispõe sobre a criação do 

cadastro online do produtor rural e dá providências correlatas. Publicado 

no ales digital do dia 19/06/2020. O Sr. Presidente convoca a Comissão 

de Justiça, para oferecer parecer oral ao projeto. O Sr. Deputado Gandini 

se prevalece de prazo regimental. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Resolução nº 11/2020, da Mesa Diretora, que 

altera a Resolução nº 3.418, de 07 de agosto de 2013, que dispõe sobre o 

desenvolvimento funcional na carreira dos servidores da Assembleia 

Legislativa do Estado - Ales. Publicado no ales digital do dia 16/06/2020.  

É feita  reunião conjunta das Comissões de Justiça, Cidadania e de 

Finanças. O Sr. Deputado Gandini faz a convocação das Comissões ,e 

designa o Deputado Enivaldo dos Anjos para relatar a matéria que  opina 

pela Constitucionalidade e aprovação do projeto. Não havendo oradores, 
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o Sr. Presidente anuncia a votação do parecer, sendo aprovado pelos 

membros das Comissões.  A matéria é devolvida a Mesa. O Sr. 

Presidente coloca em discussão o projeto. Não havendo oradores, encerra 

a discussão e anuncia a sua votação. Posto em votação o Projeto é 

aprovado. Em Mesa para promulgação. É anunciada discussão especial, 

em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 859/2019, do Deputado Gandini, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade de o fornecedor disponibilizar ao 

consumidor o acesso a informações sobre empreendimentos imobiliários 

de sua titularidade. Publicado no DPL do dia 18/10/2019. Não havendo 

oradores a matéria segue para às Comissões Permanentes. É anunciada 

discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 89/2020, do 

Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe sobre os direitos da 

pessoa portadora de sequela grave advinda de queimaduras e dá outras 

providências. Publicado no ales digital do dia 05/02/2020. Não havendo 

oradores a matéria segue para às Comissões Permanentes. É anunciada 

discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 238/2019, do 

Deputado Vandinho Leite, que faculta aos consumidores instalarem 

medidores paralelos para aferir o quantitativo gasto na utilização dos 

serviços de energia elétrica no Estado. Publicado no DPL do dia 

16/04/2019. Não havendo oradores a matéria segue para a terceira 

sessão. É anunciada discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei 

nº 337/2019, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, que institui a 

Cédula de Identidade Funcional para Professores do Estado. Publicado 

no DPL do dia 21/05/2019. Não havendo oradores a matéria segue para 

a terceira sessão. É anunciada discussão especial, em 2ª sessão, do 

Projeto de Lei nº 376/2019, do Deputado Capitão Assumção, que dispõe 

sobre o custeio, por parte dos condenados que cumpre pena, em regime 

fechado ou semiaberto, das despesas inerentes a sua manutenção em 

estabelecimentos penais. Publicado no DPL do dia 04/06/2019. Não 

havendo oradores a matéria segue para a terceira sessão. É anunciada 

discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 379/2019, do 

Deputado Fabrício Gandini, que institui o selo “Espírito Santo por uma 
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Nova Vida”, destinado ao reconhecimento daqueles que contribuem para 

o aumento do número de doadores de órgãos e tecidos, bem como para o 

desenvolvimento técnico-científico em transplantes. Publicado no DPL 

do dia 04/06/2019. Não havendo oradores a matéria segue para a terceira 

sessão. É anunciada discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei 

nº 418/2019, do Deputado Gandini, que institui o Programa de Guarda 

Temporária de Crianças e Adolescentes (Família Acolhedora), no âmbito 

do Estado. Publicado no DPL do dia 11/06/2019. Não havendo oradores 

a matéria segue para a terceira sessão. É anunciada discussão especial, 

em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 469/2019, do Deputado Gandini, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão, em um percentual mínimo de 

30% (trinta por cento), de produtos orgânicos produzidos em âmbito 

local, preferencialmente pela agricultura familiar e pelos 

empreendedores familiares rurais, na alimentação fornecida aos 

pacientes dos hospitais da rede pública estadual do Estado. Publicado no 

DPL do dia 26/06/2019. Não havendo oradores a matéria segue para a 

terceira sessão. É anunciada discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto 

de Lei nº 527/2019, da Deputada Janete de Sá, que estabelece o 

fornecimento de peruca às pessoas com alopecia provocada pela 

aplicação de quimioterapia e/ou radioterapia, e dá outras providências. 

Publicado no DPL do dia 10/07/2019. Não havendo oradores a matéria 

segue para a terceira sessão. É anunciada discussão especial, em 1ª 

sessão, do Projeto de Lei nº 425/2019, do Deputado Delegado Lorenzo 

Pazolini, que dispõe sobre a garantia do direito de remarcação do curso 

de formação obrigatório para a posse em cargo público, decorrente de 

concurso público no âmbito do Espírito Santo, para às grávidas e 

lactantes, independente de previsão expressa no edital ou do momento 

da gravidez. Publicado no DPL do dia 11/06/2019. Não havendo 

oradores a matéria segue para a segunda sessão. Passa-se para a fase das 

comunicações: (Assume a Presidência o Sr. Deputado Marcelo Santos). 

Fazem uso da palavra os Srs. Deputados Iriny Lopes, Luciano Machado 

(Assume a Presidência o Sr. Deputado Torino Marques), Marcelo Santos 
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(Assume a Presidência o Sr. Deputado Marcelo Santos), (Assume a 

Presidência o Sr. Deputado Torino Marques), Marcos Garcia,  Pastor 

Marcos Mansur, Raquel Lessa, Sergio Majeski e Theodorico Ferraço. 

Passa-se para as lideranças partidárias: Faz uso da palavra o  Líder do PL 

o Sr. Deputado Alexandre Xambinho. Em seguida, fazem uso da palavra 

na fase dos oradores os Srs . Deputados Dr. Emilio Mameri, Eng. José 

Esmeraldo e  Hudson Leal. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente 

diz que irá encerrar a sessão antes, porém convida as Sras. e Srs. 

Deputados para a próxima que será ordinária no dia vinte  e sete de julho, 

no horário regimental. (Deixa de comparecer à sessão a Sra. Deputada 

Janete de Sá por estar de licença médica). Está encerrada a sessão. 

Encerra-se às onze horas e onze minutos.  

 


