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Vigésima quinta Sessão Ordinária Virtual da Terceira Sessão Legislativa 

Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em sete de abril de 

2021. A hora regimental registram presença no painel eletrônico as Sras. 
e os Srs. Deputados Adilson Espindula, Alexandre Xambinho, Bruno 

Lamas, Carlos Von, Capitão Assunção, Coronel Alexandre Quintino, 

Dary Pagung, Delegado Danilo Bahiense, Doutor Hércules, Dr. Emilio 
Mameri, Dr. Rafael Favatto, Eng. José Esmeraldo, Erick Musso, Freitas, 

Gandini, Hudson Leal,  Iriny Lopes, Janete de Sá, Luciano Machado, 

Luiz Durão, Marcelo Santos, Marcos Garcia, Marcos Madureira, Pr. 
Marcos Mansur, Raquel Lessa, Renzo Vasconcelos, Sergio Majeski, 

Theodorico Ferraço, Torino Marques e Vandinho Leite.  O Sr. Presidente 

Marcelo Santos ocupa a cadeira da Presidência e invocando a proteção 
de Deus, declara aberta a sessão. O Sr. Presidente convida o Sr. Deputado 

Del. Banilo 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.: Dr. Eraldo, Major 

Emerson Elias Martins, Alesandro Adrion, Luis Paulo Lima e Ronaldo 
Liparizo. O Sr. Presidente procede à leitura do seguinte Expediente: 1ª 

parte: Expediente para simples despacho: Ofícios nºs 01/2021 e 

124/2021, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, justificando 
ausência à Sessão Ordinária Virtual do dia 31 de março de 2021. 

Justificada a ausência, a Secretaria. Projeto de Lei nº 118/2021, do 

Deputado Marcelo Santos, que institui a Política de Sustentabilidade e 
Proteção ao Meio Ambiente, proteção da qualidade do ar atmosférico 

como forma preventiva ao combate da COVID-19, proteção e amparo às 

vítimas de crimes ambientais, e monitoramento das ações de prevenção 
e reparação de danos ambientais coletivos e individuais. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 

Justiça, de Meio Ambiente e de Finanças. Projeto de Lei nº 119/2021, do 
Deputado Capitão Assumção, que institui o convênio entre os 

profissionais da Segurança Pública e o Poder Executivo Estadual, para a 
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aquisição de armas de fogo particulares no âmbito do Estado. Após o 
cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 

Justiça, de Segurança e de Finanças. Parecer no 19/2021, da Comissão de 

Justiça, em votação realizada na 1ª Reunião Ordinária (Híbrida) 
conforme Ata Taquigráfica, publicada no DPL em 

03/03/2021, que concluiu pela constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei nº 332/2020, da Deputada Raquel Lessa, que acrescenta 

item ao Anexo II da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo 

a Semana da Empregada Doméstica e Diarista. Inclua-se na ordem do dia 
para cumprimento do prazo recursal. Parecer no 20/2021, da Comissão 

de Justiça, em votação realizada na 1ª Reunião Ordinária (Híbrida) 

conforme Ata Taquigráfica, publicada no DPL em 
03/03/2021, que concluiu pela constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei nº 428/2020, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, 

que altera a redação do Anexo Único a que se referem os artigos. 1º e 2º 

da Lei Ordinária nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, para inclusão da 
Utilidade Pública da Associação de Pais, Amigos e Pessoas com 

Síndrome de Down de Cariacica/ES - Cariacica Down. Inclua-se na 

ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Parecer no 26/2021, 
da Comissão de Justiça, em votação realizada na 2ª Reunião Ordinária 

(Híbrida) conforme Ata Taquigráfica, publicada no DPL em 

09/03/2021, que concluiu pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do Regimento Interno, do 

Projeto de Lei nº 34/2020, do Deputado Dary Pagung, que acrescenta 

item ao Anexo II da Lei nº 10.975, de 14 de janeiro de 2019, 
denominando Osmar Peichinho, o trecho da Rodovia ES - 358 entre os 

Municípios de Vila Valério e Linhares/ES. Inclua-se na ordem do dia 

para cumprimento do prazo recursal. Parecer no 28/2021, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 2ª Reunião Ordinária (Híbrida) 

conforme Ata Taquigráfica, publicada no DPL em 
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09/03/2021, que concluiu pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 
433/2019, do Deputado Capitão Assumção, que obriga as Instituições 

Bancárias e Congêneres a informar acerca da portabilidade bancária nos 

cartões, talonário de cheque, conta corrente/poupança e nas agências no 
âmbito do Estado. Inclua-se na ordem do dia da próxima sessão. Parecer 

no 29/2021, da Comissão de Justiça, em votação realizada na 2ª Reunião 

Ordinária (Híbrida) conforme Ata Taquigráfica, publicada no DPL em 
09/03/2021, que concluiu pela constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do Regimento Interno, do 

Projeto de Lei nº 668/2019, do Deputado Gandini, que acrescenta item 
ao Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando 

de utilidade pública o Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais 

Marinhos (IPRAM). Inclua-se na ordem do dia para cumprimento do 
prazo recursal. Parecer no 30/2021, da Comissão de Justiça, em votação 

realizada na 2ª Reunião Ordinária (Híbrida) conforme Ata Taquigráfica, 
publicada no DPL em 09/03/2021, que concluiu pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 981/2019, do Ex-Deputado 

Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe sobre a instalação de chuveiros 
automáticos (sprinklers) como equipamento de prevenção e proteção 

contra incêndio em estabelecimentos empresariais e públicos no Estado 

e dá outras providências. Inclua-se na ordem do dia da próxima sessão. 
Parecer no 35/2021, da Comissão de Justiça, em votação realizada na 2ª 

Reunião Ordinária (Híbrida) conforme Ata Taquigráfica, publicada no 

DPL em 09/03/2021, que concluiu pela inconstitucionalidade do Projeto 
de Lei nº 683/2019, do Deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade das operadoras de internet banda larga em disponibilizar 

a integralidade da velocidade contratada pelo consumidor, no âmbito do 
Estado. Inclua-se na ordem do dia da próxima sessão. Parecer no 40/2021, 

da Comissão de Justiça, em votação realizada na 2ª Reunião Ordinária 

(Híbrida) conforme Ata Taquigráfica, publicada no DPL em 
09/03/2021, que concluiu pela manutenção do despacho denegatório do 

Senhor Presidente da Mesa Diretora, (votação unanime dos membros da 
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Comissão de Justiça) do Projeto de Lei nº 216/2019, do Projeto de Lei nº 
238/2020, do Deputado Torino Marques, que autoriza o Governo do 

Estado do Espírito Santo a criar uma linha de crédito junto ao BANDES 

para empréstimos a músicos, bandas e produtores musicais durante o 
Estado de Calamidade provocado pelo COVID-19. Conforme decisão 

aprovada em Plenário, na Sessão Ordinária do dia 26/08/2019, o autor 

terá até (03 sessões) para apresentação de recurso da decisão do Parecer 
da Comissão de Justiça, conforme dispõe o inciso I do § 6º, do art. 23 do 

Regimento Interno, alterado recentemente pela Resolução n.º 6.360, 

publicada no DPL do dia 22/07/2019. Parecer no 41/2021, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 2ª Reunião Ordinária (Híbrida) 

conforme Ata Taquigráfica, publicada no DPL em 

09/03/2021, que concluiu pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 
95/2020, do Deputado Capitão Assumção, que proíbe as empresas aéreas 

de realizar a cobrança ao consumidor das bagagens de mão, 
regulamentadas pela Resolução nº 400 da ANAC. Inclua-se na ordem do 

dia da próxima sessão. Parecer no 42/2021, da Comissão de Justiça, em 

votação realizada na 4ª Reunião Ordinária (Virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 16/03/2021, que concluiu pela 

aprovação da redação final do Projeto de Lei nº 399/2017, do Ex-

Deputado Euclério Sampaio, que declara de utilidade pública estadual a 
Associação Desportiva e Cultural de Capoeira Renascer, no Município 

de Vitória/ES. Inclua-se na ordem do dia da próxima sessão. Parecer no 

45/2021, da Comissão de Justiça, em votação realizada na 4ª Reunião 
Ordinária (Virtual) conforme Ata Taquigráfica, publicada no DPL em 

16/03/2021, que concluiu pela constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei nº 700/2019, da Mesa Diretora, que acrescenta item ao 

Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de 

Utilidade Pública o Instituto Grande Loja Maçônica do Estado. Inclua-
se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Parecer no 

53/2021, da Comissão de Justiça, em votação realizada na 4ª Reunião 
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Ordinária (Virtual) conforme Ata Taquigráfica, publicada no DPL em 
16/03/2021, que concluiu pela constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do Regimento Interno, do 

Projeto de Lei nº 248/2019, do Ex-Deputado Euclério Sampaio, que 
institui o Dia da Mobilidade Elétrica no Estado. Inclua-se na ordem do 

dia para cumprimento do prazo recursal. Parecer no 61/2021, da 

Comissão de Justiça, em votação realizada na 5ª Reunião Ordinária 
(Virtual) conforme Ata Taquigráfica, publicada no DPL em 

23/03/2021, que concluiu pela constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei nº 603/2019, do Deputado Marcos Garcia, que inclui no 

calendário oficial de eventos do Estado, o "Junho Violeta”, o mês de 

conscientização e prevenção contra a violência à pessoa idosa. Inclua-
se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Parecer no 

62/2021, da Comissão de Justiça, em votação realizada na 5ª Reunião 
Ordinária (Virtual) conforme Ata Taquigráfica, publicada no DPL em 

23/03/2021, que concluiu pela constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei nº 996/2019, do Deputado Marcelo Santos, que acrescenta 

item ao Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 

declarando de utilidade pública a Associação Iririvivo - IRIRIVIVO, 
localizada no Município de Anchieta/ES. Inclua-se na ordem do dia para 

cumprimento do prazo recursal. Parecer no 68/2021, da Comissão de 

Justiça, em votação realizada na 5ª Reunião Ordinária (Virtual) conforme 
Ata Taquigráfica, publicada no DPL em 23/03/2021, que concluiu pela 

inconstitucionalidade da  Proposta de Emenda Constitucional nº 

19/2019, do Ex-Deputado Delegado Lorenzo Pazolini e 
outros, acrescenta o § 11, no art. 229 da Constituição Estadual, que 

dispõe sobre a garantia de gratuidade no uso do Transporte Coletivo 

Intermunicipal. Inclua-se na ordem do dia da próxima sessão. 2ª Parte: 
Expediente sujeito a deliberação: Requerimento de Urgência nº 

051/2021, do Deputado Delegado Danilo Bahiense e outros, ao Projeto 
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de Lei nº 115/2021, de sua autoria, que considera grupo prioritário para 
o Programa Emergencial de Vacinação para o combate e erradicação do 

vírus SARS-COV2 - COVID-19, os Policiais Civis, Militares, 

Bombeiros Militares, Inspetores Penitenciários, Agentes 
Socioeducativos, Guardas Municipais, Policiais Federais e Rodoviários 

Federais com atuação no Estado. O Sr. Presidente coloca em votação o 

requerimento. Encaminha a votação o Sr. Deputado Delegado Danilo 
Bahiense como autor e o Sr. Deputado Dary Pagung como Líder do 

governo.  Posto em votação o requerimento é rejeitado.(Assume a 

presidência o Sr. Deputado Erick Musso) Fazem justificação de voto os 
Srs. Deputado: Freitas e Doutor Hércules. Indicação nº 663/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolesce nte e de Políticas sobre 

Drogas, ao Prefeito do Município de Vila Velha, para patrulhamento no 
Bairro Pontal das Garças, em Vila Velha/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 810/2021, do Deputado Dr. Rafael Favatto, ao Governador 

do Estado, para inclusão na vacinação da categoria de servidores 
públicos, que exercem de atividades de fiscalização urbana, e atuam 

coibindo em conjunto com as forças de segurança, as restrições às 

atividades com ou sem fins lucrativos, no Estado do Espírito Santo, 
contra a 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 811/2021, da Deputada 
Janete de Sá, ao Governador do Estado, para que atuam, com autorização 

do DETRAN, no transporte escolar sejam autorizados pela CETURB a 

promover o transporte de pessoas que atuam nas empresas que prestam 
serviços essenciais nesse período de pandemia. 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. Passa-
se para à  fase  da  ordem  do  dia: É anunciada discussão única, em 

regime de urgência, do Projeto de Lei nº 112/2021, do Deputado 
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Alexandre Xambinho, que institui o programa de apoio fiscal aos 
estabelecimentos que especifica, no âmbito do Espírito Santo. Publicado 

no Ales digital do dia 31/03/2021. Na Comissão de Justiça o relator, 

Deputado Gandini, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a 
matéria na sessão extraordinária virtual do dia 06/04/2021. (Prazo até o 

dia 13/04/2021). O Sr. Presidente convoca a Comissão de Justiça, para 

oferecer parecer oral ao projeto. O Sr. Deputado Gandini se prevalece de 
prazo regimental.  É anunciada discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei Complementar nº 07/2021, oriundo da Mensagem 

Governamental nº 35/2021, que altera a Lei Complementar nº 844, de 15 
de dezembro de 2016, e a Lei nº 3.400, 14 de janeiro de 1981, que dispõe 

sobre o ingresso na carreira de Delegado de Polícia Civil. Publicado no 

Ales digital do dia 29/03/2021. Existe emenda supressiva anexada ao 
Projeto, do Deputado Bruno Lamas, para ser analisada pelas comissões. 

Baixado de pauta.  É anunciada discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei nº 108/2021, do Deputado Dr. Rafael Favatto, que 

dispõe sobre medidas excepcionais a serem adotadas durante as situações 

de emergência pública, como quarentena e/ou lockdown, relativas a 
suspensão da cobrança para os profissionais de saúde pública de tarifas 

de transporte público coletivo de passageiros, em todas as suas 

modalidades, operados por empresas públicas ou privadas. Publicado no 
Ales digital do dia 29/03/2021. O Sr. Presidente convoca a Comissão de 

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

prevalece de prazo regimental. É anunciada discussão se houver recurso, 
na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento Interno, do Projeto de 

Lei nº 120/2020, do Deputado Dr. Rafael Favatto, que acrescenta item 

ao Anexo I da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo o “Dia 
do Hospital” no Estado. Publicado no Ales digital do dia 04/02/2020. 

Parecer n.o 12/2021, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e aprovação, publicado no DPL em 03/03/2021. 
Não havendo recurso.  A secretária para extração dos autógrafos. É 

anunciada discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 
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5.º do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 126/2020, da Deputada 
Raquel Lessa, que acrescenta item ao Anexo Único da Lei nº 10.976, de 

14 de janeiro de 2019, declarando de utilidade pública a Associação 

Beneficente Cultural e de Agricultores de Cristal do Norte, Município de 
Pedro Canário/ES. Publicado no Ales digital do dia 04/02/2020. Parecer 

n.o 13/2021, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e aprovação, publicado no DPL em 03/03/2021. 
Não havendo recurso.  A secretária para extração dos autógrafos. É 

anunciada discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 

5.º do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 138/2020, do Deputado 
Alexandre Xambinho, que acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 10.975, 

de 14 de janeiro de 2019, denominando Rodovia do Contorno Jacaraípe 

X Nova Almeida de Rodovia Cabo Jucelio Nascimento Porto (Cabo 
Porto), no Município da Serra/ES. Publicado no Ales digital do dia 

04/02/2020. Parecer n.o 14/2021, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, publicado no 

DPL em 03/03/2021. Não havendo recurso.  A secretária para extração 

dos autógrafos. É anunciada discussão se houver recurso, na forma do 
artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 

145/2020, do Deputado Dr. Rafael Favatto e outros, que acrescenta item 

ao Anexo I da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo o “Dia 
do Jacaré”,  no Estado. (Em anexo, por se tratar de matéria correlata, 

Projeto de Lei nº 170/2020, da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente 

e aos Animais). Publicado no Ales digital do dia 04/02/2020. Parecer n.o 
15/2021, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e aprovação, publicado no DPL em 03/03/2021. Não 

havendo recurso.  A secretária para extração dos autógrafos. É anunciada 
discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do 

Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 322/2020, do Deputado Gandini, 

que acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 
2019, instituindo a Semana de Conscientização e Orientação sobre a 

Síndrome de Irlen. Publicado no Ales digital do dia 04/02/2020. Parecer 
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n.o 17/2021, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e aprovação, publicado no DPL em 03/03/2021. 

Não havendo recurso.  A secretária para extração dos autógrafos. É 

anunciada discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 
5.º do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 350/2020, do Deputado 

Eng.º José Esmeraldo, que acrescenta item ao anexo I da Lei nº 10.976, 

de 14 de janeiro de 2019, declarando de utilidade pública a Associação 
de Agricultores Familiares de Juerana A - AAGRIFJA, Município de 

Sooretama/ES. Publicado no Ales digital do dia 04/02/2020. Parecer n.o 

18/2021, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e aprovação, publicado no DPL em 03/03/2021. Não 

havendo recurso.  A secretária para extração dos autógrafos. É anunciada 

discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 368/2020, do Deputado Doutor 

Hércules, que acrescenta item ao Anexo (I) único da Lei nº 10.973, de 
14 de janeiro de 2019, instituindo o Dia Estadual de Conscientização de 

Raquitismo Hipofosfatêmico. Publicado no Ales digital do dia 

04/02/2020. Parecer n.o 16/2021, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, publicado no 

DPL em 03/03/2021.Não havendo recurso.  A secretária para extração 

dos autógrafos. É anunciada discussão especial em 3ª sessão, do Projeto 
de Lei nº 134/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, que dispõe sobre 

medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência 

doméstica e familiar (Lei Milena Gottardi). Publicado no Ales digital do 
dia 07/03/2019. Não havendo oradores á matéria segue para as comissões 

permanentes. É anunciada discussão especial em 3ª sessão, do Projeto de 

Lei nº 227/2019, do Deputado Fabrício Gandini, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de os estabelecimentos comerciais, que anunciarem a 

oferta de produtos e serviços em promoção, de informar ao consumidor, 

em conjunto com o valor da oferta vigente, o valor imediatamente 
anterior praticado pelo estabelecimento para a comercialização do 

produto ou serviço. Publicado no Ales digital do dia 01/04/2019. Não 
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havendo oradores á matéria segue para as comissões permanentes. É 
anunciada discussão especial em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 

635/2019, do Deputado Marcos Garcia, que dispõe sobre a isenção de 

Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços - ICMS nas 
operações com produtos típicos de artesanato e dá outras providências. 

Publicado no Ales digital do dia 07/08/2019. Não havendo oradores á 

matéria segue para as comissões permanentes. É anunciada discussão 
especial em 3ª sessão, da Proposta de Emenda Constitucional nº 06/2020, 

do Ex-Deputado Enivaldo dos Anjos e outros, que acrescenta 

dispositivos na Constituição do Estado estabelecendo que em caso de 
relevância e urgência o Governador do Estado poderá adotar medidas 

provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato à 

Assembleia Legislativa, na forma que especifica. Publicada no Ales 
digital do dia 21/07/2020. Não havendo oradores á matéria segue para as 

comissões permanentes.  É anunciada discussão especial em 3ª sessão, 
do Projeto de Lei nº 189/2020, do Ex-Deputado Delegado Lorenzo 

Pazolini, que limita os Gastos com os Cartões de Pagamentos do 

Governo do Estado - Cartões Corporativos - em 30% do Valor Médio 
dos Últimos 2 Anos, nos casos de epidemia ou Pandemia. Publicado no 

Ales digital do dia 23/03/2020. Não havendo oradores á matéria segue 

para as comissões permanentes. É anunciada discussão especial em 3ª 
sessão, do Projeto de Lei nº 258/2020, da Deputada Iriny Lopes, que 

dispõe sobre a penalização à veiculação de publicidade ou propaganda 

misógina, sexista ou estimuladora de agressão e violência sexual contra 
a mulher no âmbito do Estado. Publicado no Ales digital do dia 

22/04/2020. Não havendo oradores á matéria segue para as comissões 

permanentes. É anunciada discussão especial em 3ª sessão, do Projeto de 
Lei nº 269/2020, do Deputado Vandinho Leite, que declara a 

essencialidade para a saúde pública dos serviços de educação física, 

esportes e afins como forma de prevenir doenças físicas e mentais no 
âmbito do Estado. Publicado no Ales digital do dia 29/04/2020. Não 

havendo oradores á matéria segue para as comissões permanentes.  É 
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anunciada discussão especial em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 
297/2020, da Deputada Raquel Lessa, que dispõe sobre a impossibilidade 

de cobrança de multas, juros e encargos do valor das mensalidades da 

rede privada de ensino durante o Estado de Calamidade Pública no 
Estado, em razão do novo Coronavírus - Covid-19. Publicado no Ales 

digital do dia 18/05/2020. Não havendo oradores á matéria segue para as 

comissões permanentes. É anunciada discussão especial em 3ª sessão, do 
Projeto de Lei nº 320/2020, do Ex-Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, 

que dispõe sobre a criação do Programa de Reinserção Social de Presos 

e Egressos do Sistema Carcerário do Estado. Publicado no Ales digital 
do dia 03/06/2020. Não havendo oradores á matéria segue para as 

comissões permanentes. É anunciada discussão especial em 3ª sessão, do 

Projeto de Lei nº 499/2020, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, 
que acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 10.974 de 14 de janeiro de 

2019, conferindo ao Município de Itapemirim o título de “Capital 
Estadual do Atum”. Publicado no Ales digital do dia 21/09/2020. Não 

havendo oradores á matéria segue para as comissões permanentes.  É 

anunciada discussão especial em 3ª sessão, do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 43/2020, do Ex-Deputado Euclério Sampaio, que dispõe 

sobre a suspensão das penalidades referente a abertura fora do prazo de 

inventários durante a Pandemia no Espírito Santo. Publicado no Ales 
digital do dia 14/05/2020. Não havendo oradores á matéria segue para as 

comissões permanentes. É anunciada discussão especial em 3ª sessão, do 

Projeto de Decreto Legislativo nº 45/2020, do Ex-Deputado Delegado 
Lorenzo Pazolini, e outros, que susta em sua integralidade a Portaria nº 

020-S, de 13 de maio de 2020, publicada pela Secretaria de Estado de 

Mobilidade e Infraestrutura (SEMOBI), nos termos do Art. 56, inciso IX 
da Constituição Estadual. Publicado no Ales digital do dia 18/05/2020. 

Não havendo oradores á matéria segue para as comissões permanentes. 

É anunciada discussão especial em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 
68/2021, do Deputado Capitão Assumção, que estabelece academias e 

congêneres como atividade essencial em períodos ou enquanto perdurar 
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o estado de calamidade pública, no âmbito do Estado. Publicado no Ales 
digital do dia 05/03/2021. Não havendo oradores á matéria segue para as 

comissões permanentes. É anunciada discussão especial em 3ª sessão, do 

Projeto de Lei nº 71/2021, da Deputada Janete de Sá, que dispõe sobre a 
inclusão de Direito dos Animais e Proteção animal, dentre os conteúdos 

transversais no programa curricular das escolas públicas estaduais, e dá 

outras providências. Publicado no Ales digital do dia 05/03/2021. Não 
havendo oradores á matéria segue para as comissões permanentes. Passa-

se para à fase das comunicações: Fazem o uso da palavra as Sras. e os 

Srs. Deputados: Dr. Rafael Favatto, Doutor Hércules, Delegado Danilo 
Bahiense, Dary Pagung, Coronel Alexandre Quintino, Carlos Von, 

Capitão Assumção, Alexandre Xambinho, Theodorico Ferraço, Torino 

Marques, Sergio Majeski, Luiz Durão e Freitas. Nada mais havendo a 
tratar, o Sr. Presidente diz que irá encerrar a presente sessão, antes, porém 

convoca as Sras. e Srs. Deputados para a próxima que será ordinária, dia 
13/04/2021, no horário regimental. Encerra-se a sessão ao meio-dia e um 

minuto. 

 


