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Décima Oitava Sessão Ordinária Virtual da Terceira Sessão Legislativa 

Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em vinte e três de 
março 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, 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 

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. Banilo Bahiense para proceder a leitura de um versículo da Bíblia. 

É feito um minuto de silencio em homenagem aos Srs. Valter Setti, Lema 

e Robson de Souza. É dispensada a leitura da Ata da sessão anterior e 
considerada aprovada. O Sr. 1º Secretário procede à leitura do seguinte 

Expediente:   1ª Parte: Expediente para simples despacho:  Mensagem nº 

214/2020, do Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 
587/2020, que "Institui o Programa de Geração de Energias Renováveis 

do Espírito Santo - GERAR." Após o cumprimento do artigo 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Ciência e Tecnologia e 
de Finanças. Mensagem nº 030/2021, do Governador do Estado, 

encaminhando Projeto de Lei nº 095/2021, que cria o Fundo de Proteção 

ao Emprego, destinado a prover recursos para garantir o acesso facilitado 
ao crédito, por meio de financiamentos para empresas afetadas pela crise 

econômica decorrente da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19). 

Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões 
de Justiça e de Finanças. Mensagem nº 031/2021, do Governador do 

Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 096/2021, que introduz 

alterações na Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, visando 
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internalizar os Convênios ICMS nº 77/19 e 141/11, celebrados no âmbito 
do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz. Junte-se aos 

Projetos de Leis n.ºs 844/2019 e 167/2020. Mensagem nº 032/2021, do 

Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 097/2021, que 
"Cria o Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental e Apoio aos 

Municípios - PROESAM, o Ranque PROESAM de Políticas de 

Sustentabilidade Ambiental; altera a Lei Complementar n° 513, de 11 de 
dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 9.866, de 26 de junho de 2012, 

e dá outras providencias". Após o cumprimento do artigo 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Meio Ambiente e de 
Finanças. Projeto de Lei nº 092/2021, do Deputado Capitão Assumção, 

que suspende a aplicação de multas administrativas estaduais ao 

comércio, enquanto perdurar o estado de calamidade pública em 
decorrência da pandemia do Covid19, no âmbito do Estado. Junte-se ao 

Projeto de Lei nº 319/2020. Projeto de Lei nº 093/2021, do Deputado 
Alexandre Xambinho, que determina as empresas concessionárias de 

serviço de água e energia elétrica suspendam a cobrança e o corte do 

fornecimento dos serviços durante o período de calamidade publica 
declarada pelo Governo do Estado do Espírito Santo e dá outras 

providencias. Junte-se ao Projeto de Lei nº 184/2020. Projeto de Lei nº 

094/2021, da Mesa Diretora, que acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 
10.975, de 14 de janeiro de 2019, conferindo à “Rota do Lagarto”, estrada 

que liga o km 88 da BR 262 à Rodovia ES 164, a denominação de Rota 

do Lagarto - Erling Sven Lorentzen. À Comissão de Justiça, na forma do 
artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei nº 098/2021, do 

Deputado Dr. Rafael Favatto, que reconhece a prática de atividades e 

exercícios físicos como essenciais para a população do Espirito Santo em 
estabelecimentos prestadores de serviços destinados a essa finalidade, 

bem como em espaços públicos em tempos de crises ocasionadas por 

moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. Após o cumprimento do 
artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Cidadania, 

de Saúde e de Finanças. Projeto de Decreto Legislativo nº 008/2021, do 
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Deputado Capitão Assumção, que susta os efeitos do Decreto de nº 4838-
R, de 17 de março de 2021, bem como do Decreto de nº 4842-R, 20 de 

março de 2021, que dispõe sobre medidas qualificadas extraordinárias 

pelo prazo de 14 (quatorze) dias para o enfrentamento da emergência de 
saúde pública decorrente do novo Coronavírus (Covid-19) em todos os 

Municípios do Estado do Espírito Santo, e dá outras providências. Após 

o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, de Saúde e de Finanças. Requerimento de Informação nº 

033/2021, do Deputado Carlos Von ao Secretário de Estado de 

Mobilidade e Infraestrutura, solicitando cópia integral do processo 2020-
0XGBL, que trata sobre a contratação integrada de empresa ou consórcio 

especializado para Elaboração de Projeto Básico e Executivo de 

Engenharia e Execução das obras de contenção da erosão e restauração 
da região costeira de Meaípe. Oficie-se. 2ª Parte: Expediente sujeito a 

deliberação: Requerimento de Urgência nº 031/2021, do Deputado 
Alexandre Xambinho, Líder do PL ao Projeto de Lei n.º 93/2021, de sua 

autoria, que determina as empresas concessionárias de serviço de água e 

energia elétrica suspendam a cobrança e o corte do fornecimento dos 
serviços durante o período de calamidade publica declarada pelo 

Governo do Estado do Espírito Santo e dá outras providencias. Retirada 

de pauta a pedido do autor. Requerimento de Urgência nº 032/2021, do 
Deputado Dary Pagung, Líder do Governo ao Projeto de Lei n.º 95/2021, 

de autoria do Governo do Estado, que cria o Fundo de Proteção ao 

Emprego, destinado a prover recursos para garantir o acesso facilitado 
ao crédito, por meio de financiamentos para empresas afetadas pela crise 

econômica decorrente da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19). 

O Sr. Presidente coloca em votação o requerimento.  Posto em votação o 
requerimento é aprovado. Requerimento de Urgência nº 033/2021, 

Deputado Dary Pagung, Líder do Governo ao Projeto de Lei n.º 

096/2021, de autoria do Governo do Estado, que introduz alterações na 
Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, visando internalizar os 

Convênios ICMS nº 77/19 e 141/11, celebrados no âmbito do Conselho 
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Nacional de Política Fazendária – Confaz. O Sr. Presidente coloca em 
votação o requerimento.  Posto em votação o requerimento é aprovado. 

Requerimento de Urgência nº 034/2021, da Deputada Raquel Lessa, 

Líder do PROS, ao Projeto de Lei nº 091/2021, de sua autoria, que dispõe 
sobre criação do programa de telemedicina para mulheres gestantes no 

âmbito do Estado do Espírito Santo no período de pandemia do Covid-

19. Retirado de pauta a pedido da autora. Pedindo e obtendo a palavra 
pela ordem o Sr. CDeputado Capitão Assumção solicita que seja retirado 

o requerimento n° 595/2021 de pauta. O Sr. Presidente 

defere.Requerimento de Urgência nº 035/2021, do Deputado Dary 
Pagung, Líder do Governo ao Projeto de Lei n.º 95/2021, de autoria do 

Governo do Estado,  que "Cria o Programa Estadual de Sustentabilidade 

Ambiental e Apoio aos Municípios - PROESAM, o Ranque PROESAM 
de Políticas de Sustentabilidade Ambiental; altera a Lei Complementar 

n° 513, de 11 de dezembro de 2009 e Lei Complementar nº 9.866, de 26 
de junho de 2012, e dá outras providencias." O Sr. Presidente coloca em 

votação o requerimento.  Posto em votação o requerimento é aprovado. 

Requerimento de Urgência nº 036/2021, do Deputado Dary Pagung, 
Líder do Governo ao Projeto de Lei nº 587/2020, de autoria do 

Governador do Estado, Mensagem nº 214/2020, que "Institui o Programa 

de Geração de Energias Renováveis do Espírito Santo - GERAR." O Sr. 
Presidente coloca em votação o requerimento.  Posto em votação o 

requerimento é aprovado. Indicação nº 661/2021, do Deputado Luciano 

Machado, ao Governador do Estado, para adotar medidas concretas nas 
proximidades da Rodovia do Sol, no Bairro Jockey de Itaparica, 

Município de Vila Velha onde recentemente se fez a edificação de uma 

nova Faculdade de Ensino Superior. 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 662/2021, do Deputado Luciano Machado, ao Governador 
do Estado, para considerar a Advocacia como atividade essencial em 

todo o Estado. 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 664/2021, do Deputado 

Alexandre Quintino, ao Governador do Estado, para reabilitação da 

Rodovia ES 289, no trecho que liga a sede do Município de Atílio 
Vivacqua/ES ao trevo de acesso a BR 101. 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 665/2021, do Deputado Adilson Espíndula, ao Governador 

do Estado, para celebrar convênios com Laboratórios Privados em todo 

o Estado do Espírito Santo, para realizarem a coleta de materiais, a 
testagem do COVID-19 e fornecerem aos pacientes o resultado do 

exame, no mesmo dia. 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 666/2021, do Deputado 

Adilson Espíndula, ao Governador do Estado, para incluir ao Decreto 
4838-R, de 17/03/2021, o funcionamento das ÓTICAS, tornando-as 

atividade essencial e liberando as atividades comerciais desse ramo, em 

todo o 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 667/2021, do Deputado Pr. 

Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para implementação do 
Programa Caminhos do Campo na Estrada que liga a localidade de 

Cachoeira Alta a Alto Gironda, Município de Cachoeiro de 

Itapemirim/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 668/2021, do Deputado 

Fabrício Gandini, ao Governador do Estado, para recuperação do asfalto 
da Rod. ES 181, que liga os Municípios de Muniz Freire a Alegre/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 669/2021, do Deputado Carlos Von, 

ao Governador do Estado, para garantir como atividade essencial o 



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

6 

funcionamento dos estabelecimentos comerciais regulares de produtos 
ligados ao mercado ótico no Espírito Santo, durante o período de 

quarentena. 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 670/2021, da Deputada 

Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para reforma e modernização 

da Quadra Poliesportiva do Distrito de Praça Rica, no Município de Vila 
Pavão/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 671/2021, do Deputado 
Bruno Lamas, ao Governador do Estado, requerendo o remanejamento 

dos servidores públicos da Delegacia de Alegre – que será fechada – para 

a Delegacia de Guaçuí – 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 
672/2021, do Deputado Bruno Lamas, ao Governador do Estado, 

requerendo a aquisição de viaturas (caminhonetes) para a Delegacia de 

Polícia Civil no Município de Guaçuí/ES, como forma de atender às 
necessidades de abordagem policial e alcance da criminalidade locais. 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 673/2021, da Deputada Raquel Lessa, 

ao Governador do Estado, para instalação de lombadas físicas (quebra 

molas) ou redutores eletrônicos de velocidade em frente ao Loteamento 
Milbratz, na ES-137, localizado 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 674/2021, do Deputado Dr. 

Rafael Favatto, ao Governador do Estado, para inserir no “Anexo V – 

das Entidades Autorizadas a Receberem Transferências a Título de 
Subvenções Sociais, Contribuições Correntes e Auxílios da Lei nº 

11.168/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução 
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da Lei Orçamentária para o exercício de 2021 e dá outras providências”, 
a APAE de MUQUI,CNPJ: 28.402931/0001-35 afim disponibilizar 

recursos para o atendimento de suas demandas decorrentes dos 

programas sociais e educacionais. 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 

675/2021, do Deputado Dr. Rafael Favatto, ao Governador do Estado, 
para inserir no Anexo V – das Entidades Autorizadas a Receberem 

Transferências a Título de Subvenções Sociais, Contribuições Correntes 

e Auxílios da Lei nº 11.168/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício de 2021 e 

dá outras providências”, para APAE de SERRA, CNPJ: 27.564.699/000-

79, afim disponibilizar recursos para o atendimento de suas demandas 
decorrentes dos programas sociais e educacionais. 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 676/2021, do Deputado Dr. Rafael Favatto, ao 

Governador do Estado, para inserir no “Anexo V – das Entidades 
Autorizadas a Receberem Transferências a Título de Subvenções 

Sociais, Contribuições Correntes e Auxílios da Lei nº 11.168/2020, que 

dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei 
Orçamentária para o exercício de 2021 e dá outras providências”, a 

entidade, APAE de CARIACICA, CNPJ: 36.046.068/0001-59, afim 

disponibilizar recursos para o atendimento de suas demandas decorrentes 
dos programas sociais e educacionais. 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 677/2021, do Deputado Dr. Rafael Favatto, ao Governador 

do Estado, para inserir no “Anexo V – das Entidades Autorizadas a 

Receberem Transferências a Título de Subvenções Sociais, 
Contribuições Correntes e Auxílios da Lei nº 11.168/2020, que dispõe 

sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária 
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para o exercício de 2021 e dá outras providências”, a Associação de 
Pestalozzi de FUNDÃO, CNPJ:32.404.030/0001-50, afim disponibilizar 

recursos para o atendimento de suas demandas decorrentes dos 

programas sociais e educacionais. 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 

678/2021, do Deputado Dr. Rafael Favatto, ao Governador do Estado, 
para inserir no “Anexo V – das Entidades Autorizadas a Receberem 

Transferências a Título de Subvenções Sociais, Contribuições Correntes 

e Auxílios da Lei nº 11.168/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício de 2021 e 

dá outras providências”, entidade APAE de GUARAPARI, CNPJ: 

02.325.057-0001/96, afim disponibilizar recursos para o atendimento de 
suas demandas decorrentes dos programas sociais e educacionais. 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 679/2021, do Deputado Dr. Rafael 

Favatto, ao Governador do Estado, para inserir no “Anexo V – das 
Entidades Autorizadas a Receberem Transferências a Título de 

Subvenções Sociais, Contribuições Correntes e Auxílios da Lei nº 

11.168/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução 
da Lei Orçamentária para o exercício de 2021 e dá outras providências”, 

a entidade, APAE de Vila Velha, CNPJ: 05.768.16/0001-20, afim 

disponibilizar recursos para o atendimento de suas demandas e 
programas sociais e educacionais. 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 
680/2021, do Deputado Dr. Rafael Favatto, ao Governador do Estado, 

para viabilização de medidas cabíveis, para a aquisição de um trator 

estreito equipado com pulverizador, a fim de ser doado ao município de 
Ponto Belo, para que possa atender a Associação de Pequenos Produtores 

Rurais Assentados CATULE - APAC, a fim de somar recursos 
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necessários para a modernização da produção cafeeira e 
consequentemente, a melhoria da qualidade de vida dos munícipes. 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 681/2021, do Deputado Luciano 

Machado, ao Governador do Estado, para Que o Governo do Estado, 

através das Secretarias Competentes, faça constantemente a qualificação 
e capacitação dos Conselheiros Tutelares de todo o 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 682/2021, do Deputado Luciano 

Machado, ao Governador do Estado, para que o Governo do Estado, 

através das Secretarias Competentes, faça o levantamento da condição 
de trabalho de todos os Conselhos Tutelares do 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 683/2021, do Deputado Luciano 

Machado, ao Governador do Estado, para que seja feito um estudo de um 
piso salarial mais digno para todos os Conselheiros Tutelares do Estado 

do 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. Fazem justificação de voto os Srs. 

Deputados: Marcelo Santos, Luciano Machado, Adilson Espindula e 

Dary Pagung. Pedindo e obtendo a palavra pela ordem o Sr. Deputado 
Dary Pagung propõe a inversão da pauta. Sr Presidente Defere. O Sr. 

Presidente informa que  nas sessões virtuais, não terão a fase do grande 

expediente e oradores. Ordem do dia:  É anunciada discussão prévia do 
Projeto de Lei nº 626/2019, do Deputado Capitão Assumção, que proíbe 

a venda de produtos, equipamentos e materiais de uso clínico 

odontológico restrito à pessoas não registradas no Conselho Regional de 
Odontologia no âmbito do Estado. Publicado no Ales digital do dia 

06/08/2019. Parecer n.o 258/2020, da Comissão de Justiça, pela 
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inconstitucionalidade, publicado no DPL em 22/09/2020. O Sr. 
Presidente coloca em discussão. Não havendo oradores encerra a 

discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação a indicação é 

aprovada. Ao arquivo geral.(O Sr. Presidente Marcelo Santos assume a 
presidência) Deixa de comparecer o Sr. Deputado Luiz Durão.Fazem o 

uso da palavra na fase das comunicações as Sras. e Sras. Deputados: 

Gandini, Iriny Lopes, Janete de Sá,(Assume a presdiência oo Sr. 
Deputado Rafael Favatto) Luciano Machado, Raquel Lessa, Sergio 

Majeski, Theodorico Ferraço, Torino Marques, Adilson Espíndula, 

Capitão Assumção, Danilo Bainhese, Dr. Hércules, (Assume a 
presidência o Sr. Deputado Theodorico Ferraço) Rafael Favatto (Assume 

a presdiência oo Sr. Deputado Rafael Favatto) e Eng° José Esmeraldo. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente diz que irá encerrar a 
presente sessão, antes, porém, convoca as senhoras e os senhores 

Deputados para a próxima, que será ordinária, dia 24/03/2021, no horário 
regimental. Encerra-se a presente sessão às Dezessete horas e trinta e 

cinto minutos horas. 

  
 


