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Vigésima terceira Sessão Ordinária Virtual da Terceira Sessão 

Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em cinco 

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.: José da Silva, Delsio Romario, Joarez Tavares, Pedro Paulo, 
Railton Nunes, Brandão, Ainaldo Timote, Arlém, João Vitor Lima, Laíde 

Gonçalves, Hudson, Terezinha, Nilton, Selena, Daura Machado, Vital 

Esgaramus, Nelza Silva e João Miozi. O Sr. Presidente procede à leitura 
do seguinte Expediente: 1ª parte: Expediente para simples despacho: 

Projeto de Lei nº 112/2021, do Deputado Alexandre Xambinho, que 

institui o programa de apoio fiscal aos estabelecimentos que especifica, 
no âmbito do Espírito Santo. Após o cumprimento do artigo 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça e de Finanças. Projeto de 

Lei nº 114/2021, do Deputado Renzo Vasconcelos, que denominando a 
Rodovia ES-436, Rodovia Nelson Germano Bassetti e dá outras 

providências. À Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do 

Regimento Interno. Sem informação. Projeto de Lei nº 115/2021, do 
Deputado Delegado Danilo Bahiense, que considera grupo prioritário 

para o Programa Emergencial de Vacinação para o combate e 
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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. Após o cumprimento do artigo 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Saúde e de Finanças. 

Pareceres n.os 133/2018, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade/legalidade; 81/2018, da Comissão de Cidadania; 
08/2018, da Comissão de Saúde; 01/2019, da Comissão de Segurança e 

13/2020, da Comissão de Finanças, todas pela aprovação, do Projeto de 

Lei nº 434/2017, do Deputado Dr. Rafael favatto, que dispõe sobre a 
instalação de placas com conteúdos motivacionais e de autoajuda em 

favor da vida na ponte Deputado Darcy Castelo de Mendonça (terceira 

ponte). (Em anexo, por se tratar de matéria correlata, Projeto de Lei nº 
236/2020, do Ex-Deputado Delegado Lorenzo Pazolini). Inclua-se na 

ordem do dia da próxima sessão. Parecer n.o 264/2019, da Comissão de 
Justiça, publicado no Ales digital em 25/06/2019, que concluiu pela 

manutenção do despacho denegatório do Senhor Presidente da Mesa 

Diretora, (votação unanime dos membros da Comissão de Justiça) do 
Projeto de Lei nº 216/2019, do Deputado Capitão Assumção, que 

obrigam clínicas veterinárias, hospitais veterinários e congêneres (pets 

shops) a informar ao Núcleo de Proteção aos Animais (NPA) localizado 
na Delegacia de Meio Ambiente quaisquer indícios de maus tratos aos 

animais quando constatarem indícios de descuido nos animais por eles 

atendidos no Estado. 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. Pareceres n.os 102/2020, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade/legalidade; 03/2020, da Comissão de Saúde e 
07/2021, da Comissão de Finanças, ambos pela aprovação, do Projeto de 

Lei nº 541/2019, do Ex-Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que 
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determina que hospitais e maternidades, localizados no Estado, ofereçam 
aos pais e/ou responsáveis de recém-nascidos, orientações e treinamento 

para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 

estranho e prevenção de morte súbita. Inclua-se na ordem do dia da 
próxima sessão. Pareceres n.os 253/2020, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade/legalidade, com emenda e 06/2021 da Comissão 

de Finanças, pela provação, acolhendo a emenda da Comissão de Justiça, 
do Projeto de Lei nº 691/2019, do Deputado Luciano Machado, que 

dispõe sobre a inclusão dos nomes dos Deputados, autores dos Projetos 

de Lei, na edição e publicação das Leis, no Estado. Inclua-se na ordem 
do dia da próxima sessão. Parecer n.o 271/2020, da Comissão de Justiça, 

em votação realizada na 18ª Reunião Ordinária (virtual) conforme Ata 

Taquigráfica, publicada no DPL em 09/10/2020, que concluiu pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do 

art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 380/2019, do 
Deputado Fabrício Gandini, que acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 

10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo o Dia Estadual das Cidades 

Educadoras. Inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo 
recursal. Parecer n.o 272/2020, da Comissão de Justiça, em votação 

realizada na 18ª Reunião Ordinária (virtual) conforme Ata Taquigráfica, 

publicada no DPL em 09/10/2020, que concluiu pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do 

art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 393/2019, do 

Deputado Pr. Marcos Mansur, que acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo o Dia Estadual de 

Conscientização e Apoio aos Portadores de Mielomeningocele e dá 

outras providências. Inclua-se na ordem do dia para cumprimento do 
prazo recursal. Parecer n.o 273/2020, da Comissão de Justiça, em votação 

realizada na 18ª Reunião Ordinária (virtual) conforme Ata Taquigráfica, 

publicada no DPL em 09/10/2020, que concluiu pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do 

art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 816/2019, do 
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Deputado Carlos Von, que acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 10.973, 
de 14 de janeiro de 2019, instituindo a Semana Estadual do Motorock, a 

ser comemorada, anualmente, na segunda quinzena do mês de setembro. 

Inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Parecer 
n.o 276/2020, da Comissão de Justiça, em votação realizada na 18ª 

Reunião Ordinária (virtual) conforme Ata Taquigráfica, publicada no 

DPL em 09/10/2020, que concluiu pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do Regimento Interno, do 

Projeto de Lei nº 722/2019, do Deputado Marcos Garcia, que acrescenta 

item ao Anexo I da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo 
o “Dia Estadual de Observação de Aves”, no âmbito do Estado. Inclua-

se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Parecer n.o 

277/2020, da Comissão de Justiça, em votação realizada na 18ª Reunião 
Ordinária (virtual) conforme Ata Taquigráfica, publicada no DPL em 

09/10/2020, que concluiu pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do Regimento Interno, do 

Projeto de Lei nº 1004/2019, 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 28 de Julho como Dia Estadual de Luta contra as 

Hepatites Virais e o Julho Amarelo dedicado às ações de prevenção as 

Hepatites Virais. Inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo 
recursal. Pareceres n.os 282/2020, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade/legalidade, com emenda e 05/2021, da Comissão 

de Finanças, pela aprovação acolhendo a emenda da Comissão de 
Justiça, do Projeto de Lei nº 879/2019, do Deputado Gandini, que torna 

obrigatória a afixação, no acesso principal de edifícios públicos no 

âmbito do Estado, de documentos e alvarás relativos às suas condições 
de segurança e funcionamento. Inclua-se na ordem do dia da próxima 

sessão. Parecer n.o 01/2021, 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 aprovação da 

redação final do Projeto de Lei nº 796/2019, do Deputado Vandinho 
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Leite, que acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 10.973, de 14 de Janeiro 
de 2019, instituindo o Dia Estadual dos Motoristas de Aplicativos a ser 

celebrado, anualmente, dia 19 de Setembro. Inclua-se na ordem do dia 

da próxima sessão. Parecer n.o 02/2021, 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 394/2019, do 

Deputado Fabrício Gandini, que acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 

10.975, de 14 de janeiro de 2019, denominando Hilson Escopelli Gomes 
a ponte situada no KM 13 da Rodovia ES 165, no Município de Laranja 

da Terra/ES. Inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo 

recursal. Parecer n.o 03/2021, 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 545/2019, do 

Deputado Marcos Garcia, que altera a redação do item 444 do Anexo 
Único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, que declara de utilidade 

pública o Lar do Idoso Abrigo de Luz, situado em Linhares/ES. Inclua-

se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Parecer n.o 
05/2021, 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, com emenda modificativa, na forma do art. 276 

do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 900/2019, do Deputado 

Torino Marques, que acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 10.973, de 14 
de janeiro de 2019, instituindo no Calendário Oficial do Espírito Santo o 

Abril Azul - Mês de Conscientização e Valorização do Portador do 

Transtorno do Espectro Autista (TEA). Inclua-se na ordem do dia para 
cumprimento do prazo recursal. Parecer n.o 06/2021, da Comissão de 

Justiça, em votação realizada na 1ª Reunião Ordinária (Híbrida) 
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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 1009/2019, do Deputado Eng.º José Esmeraldo, que 
acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 2019, 

instituindo o Dia Estadual do Engenheiro. Inclua-se na ordem do dia para 

cumprimento do prazo recursal. Parecer n.o 07/2021, 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 875/2019, do Deputado Gandini, que acrescenta item 

ao Anexo I da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo o Dia 
Estadual do Adventista. Inclua-se na ordem do dia para cumprimento do 

prazo recursal. Parecer n.o 08/2021, 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 1039/2019, do 

Deputado Luciano Machado, que institui o Dia do Despachante 

Aduaneiro, no âmbito do Estado. Inclua-se na ordem do dia para 
cumprimento do prazo recursal. Parecer n.o 09/2021, 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 74/2020, do Ex-Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, 
que acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 10.973, de 15 de janeiro de 

2019, instituindo a “Semana Estadual de Prevenção da Gravidez na 

Adolescência” a ser comemorada, anualmente, no dia 1º de fevereiro. 
(Em anexo, por se tratar de matéria correlata, Projeto de Lei nº 48/2021, 

do Deputado Doutor Hércules). Inclua-se na ordem do dia para 
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cumprimento do prazo recursal. Parecer n.o 10/2021, 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 78/2020, do Deputado Emílio Mameri, que acrescenta 

item ao Anexo II da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo 
a Semana Estadual de Conscientização do Uso Zero de Produtos 

Descartáveis. Inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo 

recursal. Parecer n.o 11/2021, 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 86/2020, da 

Deputada Raquel Lessa, que acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 
10.975, de 14 de janeiro de 2019, Denominando Rodovia Jeronymo 

Pancieri Netto, o trecho localizado na Rodovia ES-436 entre os 

Municípios de Marilândia, Colatina e Governador Lindenberg – ES. (Em 
anexo, por se tratar de matéria correlata, Projeto de Lei nº 453/2020, do 

Ex-Deputado Euclério Sampaio). Inclua-se na ordem do dia para 

cumprimento do prazo recursal. Requerimento de Informação nº 
037/2021, do Deputado Torino Marques ao Secretário de Saúde, 

solicitando que encaminhe relatório completo acerca dos novos 200 

(duzentos) leitos que o Sr. Governador pronunciou em sua “Live” do dia 
02/04/2021 que irá abrir ainda no mês de abril de 2021, descrevendo 

onde serão construídos (Hospitais ou afins em rede pública) ou 

disponibilizados nos Hospitais Privados e/ou Entidades. Oficie-se. 
Requerimento de Informação nº 038/2021, do Deputado Torino Marques 

ao Secretário de Saúde, solicitando que encaminhe relatório completo 

acerca das vacinas já entregues pelo Ministério da Saúde, com o seu 
devido quantitativo, assim como o quantitativo de vacinas já aplicadas e 

o cronograma de distribuição/vacinação. Oficie-se. Requerimento de 
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Informação nº 039/2021, do Deputado Torino Marques ao Secretário de 
Saúde, solicitando que encaminhe relatório completo sobre quantitativo 

de leitos hospitalares abertos nos últimos 05 (cinco) anos na rede pública 

hospitalar no estado do Espírito Santo, incluindo-se leitos de internação 
e de Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 040/2021, do Deputado Torino Marques ao Secretário de 

Saúde, solicitando que encaminhe relatório completo acerca dos leitos 
hospitalares, seja de internação simples, seja de Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI), dos últimos 05 (cinco) anos em rede hospitalar 

particular e entidades sem fins lucrativos, discriminando ainda os valores 
pagos pelas internações e procedimentos. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 041/2021, do Deputado Torino Marques ao Secretário de 

Saúde, solicitando que encaminhe relatório completo referente à 
destinação dos insumos, material e verbas recebidas ou colocadas à 

disposição pelo Governo Federal para construção e manutenção dos 
Hospitais de Campanha para tratamento de infectados pelo novo 

Coronavírus, assim como a justificativa por sua não implementação. 

Oficie-se. Requerimento de Informação nº 042/2021, do Deputado 
Torino Marques ao Secretário de Saúde, solicitando que encaminhe 

relatório completo sobre o total de valor repassado pelo Governo Federal 

destinado ao combate ao novo Coronavírus no Estado. Oficie-se. 
Requerimento de Informação nº 043/2021, do Deputado Torino Marques 

ao Secretário de Saúde, solicitando que encaminhe relatório completo 

sobre o quantitativo de respiradores enviados pelo Governo Federal ao 
Estado do Espírito Santo, assim como o quantitativo adquirido pelo 

Estado por recursos próprios e sua destinação, informando os hospitais 

onde foram entregues e os que se encontram estocados sem terem sido 
ainda distribuídos. Oficie-se. 2ª parte:   Expediente  sujeito  a  

deliberação: Requerimento de Urgência nº 049/2021, do Deputado 

Alexandre Xambinho, Líder do PL, ao Projeto de Lei nº 112/2021, de 
sua autoria, que institui o programa de apoio fiscal aos estabelecimentos 

que especifica, no âmbito do Espírito Santo. O Sr. Presidente coloca em 
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votação o requerimento. Encaminha a votação o Sr. Deputado Alexandre 
Xambinho como autor. Posto em votação o requerimento é aprovado. 

Requerimento de Urgência nº 050/2021, do Deputado Dr. Rafael Favatto, 

Líder do PATRIOTAS, ao Projeto de Lei nº 108/2021, de sua autoria, 
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. Baixado de 

pauta a pedido do autor. Requerimento nº 13/2021, do Deputado Carlos 
Von, líder do Avante, com fulcro nos artigos 165, inciso III, e art. 249, 

inciso I e seguintes do Regimento Interno, e artigo 57 da Constituição do 

Estado, requer a convocação do Excelentíssimo Senhor Secretário de 
Estado da Saúde, Nésio Fernandes de Medeiros Junior para prestar 

informações a respeito das medidas de combate ao avanço do Novo 
Coronavírus (Covid-19) no Estado.  Baixado de pauta a pedido do autor. 

Parecer n.o 27/2021, 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 rejeição do despacho 

denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora do Projeto de Lei nº 

140/2018, do Ex-Deputado Euclério Sampaio, que dispõe sobre os 
direitos do Motorista Profissional no Estado.  O Sr. Presidente coloca em 

votação o parecer da Comissão de Justiça. Posto em votação o parecer é 

aprovado. A procuradoria Geral.  Parecer n.o 34/2021, 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 não unanime dos membros da 

Comissão de Justiça) do Projeto de Lei nº 792/2019, do Deputado Dr. 

Rafael Favatto, que estabelece a obrigatoriedade da realização de teste 
de Hepatite "C", em conjunto com o exame de Hemograma, para 

detecção prévia das doenças que especifica. O Sr. Presidente coloca em 
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votação o parecer da Comissão de Justiça. Posto em votação o parecer é 
aprovado. Arquive-se a matéria. Parecer n.o 38/2021, 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 rejeição do despacho denegatório do 

Senhor Presidente da Mesa Diretora do Projeto de Lei nº 1033/2019, do 

Deputado Luciano Machado, que dispõe sobre a obrigatoriedade da 
realização de exames oftalmológicos em alunos da rede pública estadual 

em situação de vulnerabilidade social comprovada. O Sr. Presidente 

coloca em votação o parecer da Comissão de Justiça. Posto em votação 
o parecer é aprovado. A procuradoria Geral.  Indicação nº 650/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre 

Drogas, ao Governador do Estado, para patrulhamento no BAIRRO 
Pontal das Garças, 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 

769/2021, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, ao Governador do 

Estado, para construção de quadra poliesportiva na comunidade de 
Morro da Palha, Município de Mimoso do Sul/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 770/2021, do Deputado Coronel Alexandre 

Quintino, ao Governador do Estado, para a aquisição de duas academias 

populares a serem instaladas no Município de Mimoso do Sul/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 771/2021, da Deputada Iriny Lopes, 
ao Governador do Estado, para regulamentação do benefício do 

Programa Temporário de Transferência de Renda. 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 772/2021, do Deputado Coronel Alexandre 
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Quintino, ao Governador do Estado, para reforma e ampliação da EEEF 
Escola Estadual de Ensino Fundamental Graúna - Educação Escolar 

Quilombola, localizada no Município 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 773/2021, do Deputado Alexandre Xambinho, ao 

Governador do Estado, para aquisição e entrega de 02 (duas) 
caminhonetes e 03 (três) carros modelo Renault Duster, com o objetivo 

de atender o 6º Batalhão da Polícia Militar do Estado, localizado no 

Município da Serra/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 

774/2021, do Deputado Dr. Hudson Leal, ao Governador do Estado, para 
construção de uma Unidade Básica de Saúde na Comunidade de São 

Vicente, Município de Rio Novo do Sul/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 775/2021, do Deputado Dr. Hudson Leal, ao Governador do 
Estado, para prorrogar o prazo de renovação da CNH (Carteira Nacional 

de Habilitação) 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 

776/2021, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, ao Governador do 

Estado, para reforma e ampliação da EEEM Prof. Jose Veiga da Silva, 
localizada no Município de Marataízes/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 777/2021, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

Governador do Estado, para implantação de rotatória em frente à 

Pedreira Adventure Park na entrada para Portal Clube de Guarapari e 
Jabaraí. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação 
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a indicação é aprovada. Indicação nº 778/2021, da Deputada Iriny Lopes, 
ao Governador do Estado, para que os Editais de Fomento e Boas 

Práticas para utilização de recursos do Fundo Estadual Antidrogas - 

FESAD, sejam prioritariamente destinados para as Instituições de Direito 
Público com atuação relacionada à política sobre drogas. 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 779/2021, do Deputado, ao 

Governador do Estado, para autorização das empresas comprarem 

vacinas para o combate ao Covid-19, desde que, 60% seja encaminhado 
à Secretaria de Estado da Saúde - SESA para vacinação em massa, e o 

restante para a vacinação dos empregados. 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 780/2021, do Deputado Alexandre Xambinho, ao 
Governador do Estado, para reforma e melhorias do Campo no 

Canarinho no Bairro Feu Rosa – Serra/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 781/2021, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador 

do Estado, para inclusão dos trabalhadores do sistema único de 
assistência social na lista de prioridades no programa de imunização 

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 782/2021, do Deputado 

Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, para aquisição de um 

veículo para o transporte de passageiros com capacidade para 07 (sete 
passageiros) destinado ao Município de Ibitirama/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 783/2021, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao 

Governador do Estado, para construção de uma torre transmissora de 
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sinal telefônico móvel para atender a região da comunidade de São 
Francisco do Caparaó, no Município de Ibitirama/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 784/2021, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao 

Governador do Estado, para aquisição de um caminhão-pipa em vista de 

atender o Município de Ibitirama/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 785/2021, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador 
do Estado, para aumento do valor pago pelo programa de distribuição de 

renda estadual que visa mitigar os impactos da pandemia do novo 

coronavírus de R$ 600, 00 (seiscentos reais) para R$ 1.800,00 (mil e 
oitocentos reais). 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 786/2021, do Deputado 

Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, para priorização da 

vacinação, contra a COVID-19, dos funcionários dos supermercados 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 787/2021, do Deputado Renzo 
Vasconcelos, ao Governador do Estado, para inclusão dos varejos óticos 

como serviços essenciais durante a pandemia do novo coronavírus. 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 788/2021, do Deputado Doutor 

Hudson Leal, ao Governador do Estado, para e incluir o funcionamento 
das Casas Lotéricas no rol de atividades essenciais. 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 789/2021, da Deputada Janete de Sá, ao 

Governador do Estado, para que seja instalado uma Academia Popular 
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no Bairro Parque Gramado, do Município de Cariacica, a pedido do Sr. 
Alexsandro Correia Ananias. 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 
790/2021, da Deputada Janete de Sá, ao Governador do Estado, para que 

seja instalado uma Academia Popular no Bairro Morada de Santa Fé, do 

Município de Cariacica, a pedido do Sr. Devaldo Cândido de Jesus. 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 791/2021, da Deputada Janete de Sá, 
ao Governador do Estado, para que seja instalado uma Academia Popular 

no Bairro São Benedito, do Município de Cariacica, a pedido do Sr. 

Vicente Celestrino. 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 792/2021, da Deputada 
Janete de Sá, ao Governador do Estado, para que  seja instalado uma 

Academia Popular no Bairro Santa Bárbara, do Município de Cariacica, 

a pedido do Sr. Jocemir Joaquim da Silva. 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 793/2021, do Deputado Dr. Rafael Favatto, ao Governador 
do Estado, para modernização da rodovia ES 484, por meio do DER-ES, 

que liga Afonso Claudio à BR 262, passando pelo Distrito de Piracema. 

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: 

Torino Marques, Del. Danilo Bahiense e Vandinho Leite. É anunciada 
discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 101/2021, 

do Deputado Gandini, que estabelece prioridade para vacinação contra a 

Covid-19 das pessoas com síndrome de down no Estado. Publicado no 
Ales digital do dia 23/03/2021. (Em anexo, por se tratar de matéria 

correlata, Projeto de Lei nº 105/2021, da Deputada Raquel Lessa). 
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Existem emendas modificativas anexadas ao Projeto, do próprio autor e 
do Deputado Bruno Lamas, para serem analisadas pelas comissões. Na 

Comissão de Justiça o relator, Deputado Vandinho Leite, se prevaleceu 

do prazo regimental para relatar a matéria na sessão extraordinária virtual 
do dia 30/03/2021. (Prazo até o dia 06/04/2021). O Sr. o Deputado 

Vandinho Leite como relator da matéria solicita baixa de pauta para 

diligência. O Sr. presidente defere. É anunciada discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto de Lei nº 106/2021, do Deputado Coronel 

Alexandre Quintino, que altera o caput do art. 1º, da Lei nº 11.238, de 18 

de janeiro de 2021, que obriga as concessionárias de serviços públicos 
que operam nas rodovias estaduais do Estado do Espírito Santo a 

fornecer dispositivos eletrônicos - “Tags” - e/ou outros sistemas que 

venham a ser implementados aos veículos das Polícias Civil e Militar, do 
Corpo de Bombeiros Militar e Ambulâncias. Publicado no Ales digital 

do dia 26/03/2021. Nas Comissões em conjunto de Justiça, de 
Mobilidade Urbana, de Ciência e Tecnologia, de Segurança e de 

Finanças o relator, Deputado Gandini, se prevaleceu do prazo regimental 

para relatar a matéria na sessão extraordinária virtual do dia 30/03/2021. 
(Prazo até o dia 06/04/2021). Se prevaleceu do prazo regimental. Passa-

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

Deputados: Janete de Sá, Luciano Machado, (Assume a presidência o Sr. 
Deputado Rafael Favatto) Marcelo Santos, Pr. Marcos Mansur, Raquel 

Lessa, Renzo Vasconcelos, Theodorico Ferraço, Torino Marques, Bruno 

Lamas, Capitão Assumção, Carlos Von, Delegado Danilo Bahiense, 
Doutor Hércules, Eng° José Esmeraldo, (Assume a presidência o Sr. 

Deputado Theodorico Ferraço) e Rafael Favatto (Assume a presidência 

o Sr. Deputado Theodorico Ferraço). 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 

06/04/2021, no horário regimental. Encerra-se a sessão as dezessete 
horas e cinquenta e nove minutos. 
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