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Vigésima sexta Sessão Ordinária Virtual da Terceira Sessão Legislativa 

Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em treze 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.: Geci Amaral, 

Gildo Gomes, Ana Aguilar, Renato Viana, Enestino da Silva, Cicilía 

Costa, Luiz Soares, Herveli Ribeiro, Mariana, Walace Pressiane, João 

Franco, Cabo Daniel Barbosa, Cabo Santos, Jossenildo dos Santos, Katia 

da Silva, Adriely Regina, Nilton Simotti e Elaine. O Sr. Presidente 

procede à leitura do seguinte Expediente: 1ª parte: Expediente para 

simples despacho: Proposta de Emenda Constitucional nº 01/2021, da 

Mesa Diretora e outros, que altera a redação do § 5º e revoga o § 9º do 

art. 58 da Constituição Estadual. Após o cumprimento do artigo 259 do 

Regimento Interno, à Comissão de Justiça. Projeto de Lei nº 120/2021, 

do Deputado Dr. Emílio Mameri, que acrescenta item ao Anexo II da Lei 

nº 10-975, de 14 de janeiro de 2019, denominando Rodovia Dr. Miguel 

Hemerly Elias a Rodovia ES-485, no Município de Rio Novo do Sul e 

término no Município de Vargem Alta/ES. À Comissão de Justiça na 

forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei nº 122/2021, 

da Deputada Iriny Lopes, que dispõe sobre a criação do Programa Banco 
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de Alimentos no Estado do Espírito Santo, e dá outras providências. 

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

de Justiça, de Assistência Social e de Finanças. Projeto de Lei nº 

123/2021, da Deputada Iriny Lopes, que acrescenta item ao Anexo Único 

da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o dia Marielle 

Franco de enfrentamento à violência política contra mulheres negras, 

LBTQIA+ e periféricas, a ser celebrado, anualmente, no dia 14 do mês 

de março. Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento 

Interno. Projeto de Lei nº 124/2021, do Deputado Marcos Garcia, que 

dispõe sobre a destinação de carteiras em locais determinados aos 

estudantes portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA) nas 

escolas no âmbito do Estado. Junte-se ao Projeto de Lei nº 408/2020. 

Projeto de Lei nº 125/2021, da Deputada Iriny Lopes, que dispõe sobre a 

suspensão do cumprimento de medidas judiciais, extrajudiciais ou 

administrativas no âmbito do Estado que resultem em despejo, 

desocupações ou remoções forçadas em tempos de pandemias e 

epidemias. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça, Defesa do Consumidor e de Finanças. Projeto de 

Lei nº 126/2021, do Deputado Marcelo Santos, que dispõe sobre 

proibição de corte de serviços públicos essenciais, durante o período em 

que estiver em vigor o plano de contingência, referente ao novo 

coronavírus - COVID-19, no âmbito do Estado. Junte-se ao Projeto de 

Lei nº 093/2021. Pareceres n.os 181/2017, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade/legalidade, com adoção da emenda modificativa nº 

01; 71/2017, da Comissão de Cidadania; 11/2017, da Comissão de 

Segurança; 07/2018, da Comissão de Finanças, todas pela aprovação 

com adoção da emenda modificativa nº 2 e pela rejeição da emenda 

modificativa nº 01 apresentada pela Comissão de Justiça; e 71/2021, 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 da emenda 

modificativa nº 02, apresentada pela Comissão de Cidadania, do Projeto 
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de Lei nº 214/2016, do Deputado Sergio Majeski, que dispõe sobre a 

vedação de homenagens a pessoas que tenham sido condenadas por atos 

de improbidade ou crime de corrupção, e dá outras providências. (Em 

anexo, por se tratar de matéria correlata, Projeto de Lei nº 193/2019, do 

Deputado Capitão Assumção). Inclua-se na ordem do dia da próxima 

sessão. Parecer oral 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 inconstitucionalidade do Projeto 

de Lei nº 490/2019, do Deputado Carlos Von, que dispõe sobre o acesso 

ao programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) em instituições de 

ensino não integrantes da rede pública estadual. Inclua-se na ordem do 

dia da próxima sessão. Parecer oral 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 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 88/2019, do Ex-Deputado 

Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe sobre o afastamento do professor 

da rede estadual de ensino que for réu em processo judicial ou parte em 

processo administrativo disciplinar, na forma que especifica. Inclua-se 

na ordem do dia da próxima sessão. Parecer no 44/2021, 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 

inconstitucionalidade e ilegalidade da Proposta de Emenda 

Constitucional nº 01/2019, do Ex-Deputado Delegado Lorenzo Pazolini 

e outros, que altera o art. 128 da Constituição Estadual, dispondo sobre 

a garantia de inamovibilidade ao Delegado de Polícia. Inclua-se na 

ordem do dia da próxima sessão. Parecer no 49/2021, 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 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 156/2019, do Deputado 

Capitão Assumção, que dispõe sobre a prioridade na marcação de 

consultas dermatológicas e oftalmológicas às pessoas com acromatose 

(albinismo) no Estado. Inclua-se na ordem do dia da próxima sessão. 
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Parecer no 50/2021, 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 manutenção do despacho 

denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, (votação unanime 

dos membros da Comissão de Justiça) do Projeto de Lei nº 180/2019, do 

Deputado Marcos Garcia, que autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo 

Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 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 52/2021, 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 manutenção do despacho denegatório do Senhor 

Presidente da Mesa Diretora, (votação unanime dos membros da 

Comissão de Justiça) do Projeto de Lei nº 164/2019, do Deputado Carlos 

Von, que cria o Programa de Prevenção e Combate à Jogos que induzem 

crianças e adolescentes a prática de homicídios, automutilação e ao 

suicídio. 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 57/2021, 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 inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 

311/2019, do Deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade da expedição de receitas médicas e odontológicas em 

forma impressa digitada no âmbito do Estado, e dá outras providências. 

Inclua-se na ordem do dia da próxima sessão. Parecer no 58/2021, da 

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

16/03/2021, que concluiu pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 

332/2019, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, que determina o 

uso obrigatório de capacetes para os usuários de patinetes elétricos. 

Inclua-se na ordem do dia da próxima sessão. Parecer no 60/2021, 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 918/2019, da Deputada Iriny Lopes, que acrescenta 

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

o Dia Estadual de Conscientização e Combate a Propagação ou 

Disseminação de Notícias Falsas (Fake News). Inclua-se na ordem do 

dia para cumprimento do prazo recursal. Parecer no 63/2021, 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 181/2020, da Deputada Janete de Sá, que acrescenta 

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

o Dia Estadual do Protetor de Animais. Inclua-se na ordem do dia para 

cumprimento do prazo recursal. Parecer no 64/2021, 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 360/2020, do 

Deputado Luciano Machado, que acrescenta item ao Anexo Único da Lei 

nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de utilidade pública a 

Lira Munizfreirense, com sede no Município de Muniz Freire/ES. Inclua-

se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Parecer no 

65/2021, da Comissão de Justiça, em votação realizada na 5ª Reunião 

Ordinária (Virtual) conforme Ata Taquigráfica, publicada no DPL em 
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23/03/2021, que concluiu pela constitucionalidade, legalidade, 

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

Projeto de Lei nº 295/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, que 

acrescenta item ao Anexo I da Lei n.º 10.973, de 14 de janeiro de 2019, 

instituindo o Dia Estadual da Profissional de Segurança no Combate à 

Violência contra a Mulher, a ser realizado anualmente no dia 18 de 

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

recursal. Parecer no 66/2021, 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 416/2020, do 

Deputado Sergio Majeski, que acrescenta item ao Anexo Único da Lei 

nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de utilidade pública a 

Associação dos Moradores de Burarama, com sede em Cachoeiro de 

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

recursal. Parecer nº 70/2021 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 do Projeto de Lei nº 727/2019, do Deputado 

Doutor Hércules, que dispõe sobre medição individualizada de consumo 

de água em edificações prediais verticais ou condomínios comerciais ou 

residenciais e dá outras providências. (Em anexo, por se tratar de matéria 

correlata, Projeto de Lei nº 419/2020, do Deputado Bruno Lamas). 

Inclua-se na ordem do dia da próxima sessão. Requerimento de 

Informação nº 044/2021, do Deputado Sergio Majeski ao Secretário de 

Estado da Fazenda, solicitando informações acerca da criação de cargos 

comissionados no Bandes, dentre outras matérias correlatas. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 046/2021, do Deputado Pr. Marcos 

Mansur ao Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações da 

contratação de serviços realizados por esta secretaria durante as 

vigências dos Decretos Estaduais de estado de emergência na saúde e de 
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calamidade pública, no âmbito do Estado. Oficie-se. 2ª parte: Expediente 

sujeito a deliberação: Requerimento de Urgência nº 055/2021, do 

Deputado Dary Pagung, Líder do Governo, ao Projeto de Lei nº 13/2021, 

de autoria do Governador do Estado, que altera a Lei 10.748, de 16 de 

outubro de 2017, que autoriza a alienação dos imóveis na forma que 

especifica. O Sr. Presidente coloca em votação o requerimento.  Posto 

em votação o requerimento é aprovado. Parecer no 51/2021, 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 rejeição do despacho denegatório do 

Senhor Presidente da Mesa Diretora do Projeto de Lei nº 95/2019, do 

Deputado Freitas, que dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à 

Produção de Frutas in Natura e de Produtos Derivados. O Sr. Presidente 

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

é aprovado. A Procuradoria Geral para elaboração da minuta do parecer. 

Indicação nº 812/2021, do Deputado Theodorico Ferraço, ao Governador 

do Estado, para suspensão do pregão eletrônico nº 14/2020 onde apontam 

vários indícios de irregularidades e possível fraude realizado pelo 

Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN). 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 813/2021, do Deputado Adílson Espíndula, ao Governador 

do Estado, para priorizar a vacinação contra o COVID-19 para os 

produtores rurais. 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 814/2021, do Deputado 

Adílson Espíndula, ao Governador do Estado, para o priorizar a 

vacinação contra o COVID-19 para os Feirantes. 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 815/2021, do Deputado Adílson Espíndula, ao Governador 

do Estado, para o priorizar a vacinação contra a COVID-19 para os 
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trabalhadores que atuam no SUAS (Sistema Único de Assistência 

Social). 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 816/2021, do Deputado Dr. Emílio 

Mameri, ao Governador do Estado, para criar o “Programa Escola 

Inclusiva” que visa dotar as unidades escolares de equipe 

multidisciplinar de apoio especializado para aluno diagnosticado com 

Transtorno do Espectro Autista e portador de outros transtornos de 

gravidade semelhante. 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 817/2021, do Deputado 

Capitão Assumção, ao Governador do Estado, para inserir as Escolas e 

Creches no cadastro CNAE (Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas), que não possuem cadastro para desenvolver 

atividades/cursos livres. 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 

818/2021, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para calçamento da Rua Espírito Santo, Bairro Santa Mônica, em 

Guarapari/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 819/2021, do Deputado 

Alexandre Xambinho, ao Governador do Estado, para incluir no plano 

estadual de vacinação da covid-19 os motoristas e demais colaboradores 

que atuam no transporte público. 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 

820/2021, do Deputado Doutor Hércules, ao Governador do Estado, para 

criação de um Centro de Reabilitação para pessoas com sequelas da 

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 821/2021, do Deputado Dr. 
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Emílio Mameri, ao Governador do Estado, para melhorar a 

balneabilidade das praias dos Municípios de Vila Velha e Vitória/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 822/2021, do Deputado Doutor 

Hudson Leal, ao Governador do Estado, para aumentar o prazo da perícia 

médica nos casos de licença para tratamento da própria saúde do servidor 

do Estado durante o 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. 

Indicação nº 823/2021, do Deputado Doutor Hudson Leal, ao 

Governador do Estado, para inclusão dos funcionários da CEASA/ES na 

próxima campanha de imunização contra o Covid-19 juntamente com os 

funcionários da segurança e educação. 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 824/2021, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador 

do Estado, para aquisição de um veículo para o Conselho Tutelar do 

Município de Divino São Lourenço/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 825/2021, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador 

do Estado, para adoção das providências necessárias para construção de 

um playground no pátio do CEMEI Anedina Bretas Corrêa no Município 

de Mantenópolis/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 826/2021, da Deputada 

Janete de Sá, ao Governador do Estado, para que seja incluído na lista de 

prioridade para vacinação contra COVID-19 do Estado do Espírito Santo 

os jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos, motoristas e profissionais que 

atuam nas redações de jornais, sites e revistas no Estado. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 
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discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação a indicação é 

aprovada. Indicação nº 827/2021, do Deputado Doutor Hércules, ao 

Governador do Estado, para incluir no Plano Estadual de Vacinação da 

Covid-19 os taxistas, coveiros, agentes funerários, funcionários de 

farmácias em geral, gasistas e entregadores e motoristas de aplicativos’’. 

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 828/2021, do Deputado Alexandre 

Xambinho, ao Governador do Estado, para implantação de torre de 

telefonia e internet 3G na comunidade de Corrego da Floresta, distrito de 

Divino de São Lourenço, em atendimento aos anseios dos moradores. 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 829/2021, do Deputado Luciano 

Machado, ao Governador do Estado, para que contrate Horas Máquinas 

para atender o Município de Afonso Cláudio/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 830/2021, do Deputado Luciano Machado, ao Governador 

do Estado, para que contrate Horas Máquinas para atender o Município 

de 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 831/2021, do Deputado 

Luciano Machado, ao Governador do Estado, para que contrate Horas 

Máquinas para atender o Município de Alfredo Chaves/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 832/2021, do Deputado Luciano 

Machado, ao Governador do Estado, para que contrate Horas Máquinas 

para atender o Município de Alto Rio Novo/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. 
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Indicação nº 833/2021, do Deputado Luciano Machado, ao Governador 

do Estado, para que contrate Horas Máquinas para atender o Município 

de Anchieta/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 834/2021, do Deputado 

Luciano Machado, ao Governador do Estado, para que contrate Horas 

Máquinas para atender o Município de Apiacá/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 835/2021, do Deputado Luciano Machado, ao 

Governador do Estado, para que contrate Horas Máquinas para atender 

o Município de Aracruz/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 

836/2021, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, 

para que contrate Horas Máquinas para atender o Município de Atílio 

Vivacqua/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 837/2021, do Deputado 

Luciano Machado, ao Governador do Estado, para que contrate Horas 

Máquinas para atender o Município de Baixo Guandu/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 838/2021, do Deputado Luciano 

Machado, ao Governador do Estado, para que contrate Horas Máquinas 

para atender o Município de Barra de São Francisco/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 839/2021, do Deputado Luciano Machado, ao 

Governador do Estado, para que contrate Horas Máquinas para atender 

o Município de Boa Esperança/ES. O Sr. Presidente coloca em discussão 

a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua 
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votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 

840/2021, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, 

para que contrate Horas Máquinas para atender o Município de Bom 

Jesus do Norte/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 841/2021, do Deputado 

Luciano Machado, ao Governador do Estado, para que contrate Horas 

Máquinas para atender o Município de Brejetuba/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 842/2021, do Deputado Luciano Machado, ao 

Governador do Estado, para que contrate Horas Máquinas para atender 

o 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 843/2021, do Deputado Luciano Machado, ao Governador 

do Estado, para que contrate Horas Máquinas para atender o Município 

de Cariacica/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 844/2021, do Deputado 

Luciano Machado, ao Governador do Estado, para que contrate Horas 

Máquinas para atender o Município de Castelo/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 845/2021, do Deputado Luciano Machado, ao 

Governador do Estado, para que contrate Horas Máquinas para atender 

o Município de Colatina/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 

846/2021, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, 

para que contrate Horas Máquinas para atender o Município de 

Conceição da Barra/ES. O Sr. Presidente coloca em discussão a 
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indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua 

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

847/2021, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, 

para que contrate Horas Máquinas para atender o Município de 

Conceição do Castelo/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 

848/2021, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, 

para que contrate Horas Máquinas para atender o Município de Divino 

de São Lourenço/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 849/2021, do Deputado 

Luciano Machado, ao Governador do Estado, para que contrate Horas 

Máquinas para atender o Município de Domingos Martins/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 850/2021, do Deputado Luciano 

Machado, ao Governador do Estado, para que contrate Horas Máquinas 

para atender o Município de Dores do Rio Preto/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 851/2021, do Deputado Luciano Machado, ao 

Governador do Estado, para que contrate Horas Máquinas para atender 

o Município de Ecoporanga/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 

852/2021, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, 

para que contrate Horas Máquinas para atender o Município de 

Fundão/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 853/2021, do Deputado 

Luciano Machado, ao Governador do Estado, para que contrate Horas 
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Máquinas para atender o Município de Governador Lindenberg/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 854/2021, do Deputado Luciano 

Machado, ao Governador do Estado, para que contrate Horas Máquinas 

para atender o Município de Guarapari/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 856/2021, do Deputado Luciano Machado, ao Governador 

do Estado, para que contrate Horas Máquinas para atender o Município 

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 856/2021, do Deputado 

Luciano Machado, ao Governador do Estado, para que contrate Horas 

Máquinas para atender o Município de Ibatiba/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 857/2021, do Deputado Luciano Machado, ao 

Governador do Estado, para que contrate Horas Máquinas para atender 

o Município de Ibiraçu/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 

858/2021, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, 

para que contrate Horas Máquinas para 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 859/2021, do Deputado 

Luciano Machado, ao Governador do Estado, para que contrate Horas 

Máquinas para atender o Município de Iconha/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 860/2021, do Deputado Luciano Machado, ao 
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Governador do Estado, para que contrate Horas Máquinas para atender 

o Município de Irupi/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 

861/2021, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, 

para que contrate Horas Máquinas para atender o Município de 

Itaguaçu/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 862/2021, do Deputado 

Luciano Machado, ao Governador do Estado, para que contrate Horas 

Máquinas para atender o 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 863/2021, do Deputado Luciano Machado, ao 

Governador do Estado, para que contrate Horas Máquinas para atender 

o Município de Itarana/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 

864/2021, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, 

para que contrate Horas Máquinas para atender o Município de Iúna/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 865/2021, do Deputado Luciano 

Machado, ao Governador do Estado, para que contrate Horas Máquinas 

para atender o Município de Jaguaré/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 866/2021, do Deputado Luciano Machado, ao Governador 

do Estado, para que contrate Horas Máquinas para atender o Município 

de Jerônimo Monteiro/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 
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867/2021, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, 

para que contrate Horas Máquinas para atender o Município de João 

Neiva/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 868/2021, do Deputado 

Luciano Machado, ao Governador do Estado, para que contrate Horas 

Máquinas para atender o Município de 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 869/2021, do Deputado Luciano 

Machado, ao Governador do Estado, para que contrate Horas Máquinas 

para atender o Município de Linhares/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 870/2021, do Deputado Luciano Machado, ao Governador 

do Estado, para que contrate Horas Máquinas para atender o Município 

de Mantenópolis/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 871/2021, do Deputado 

Luciano Machado, ao Governador do Estado, para que contrate Horas 

Máquinas para atender o 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 872/2021, do Deputado Luciano Machado, ao 

Governador do Estado, para que contrate Horas Máquinas para atender 

o 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 873/2021, do Deputado Luciano Machado, ao Governador 

do Estado, para que contrate Horas Máquinas para atender o Município 

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

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em 
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votação a indicação é aprovada. Indicação nº 874/2021, do Deputado 

Luciano Machado, ao Governador do Estado, para que contrate Horas 

Máquinas para atender o 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 875/2021, do Deputado Luciano 

Machado, ao Governador do Estado, para que contrate Horas Máquinas 

para atender o Município de Montanha/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 876/2021, do Deputado Luciano Machado, ao Governador 

do Estado, para que contrate Horas Máquinas para atender o Município 

de Mucurici/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 877/2021, do Deputado 

Luciano Machado, ao Governador do Estado, para que contrate Horas 

Máquinas para atender o Município de Muniz Freire/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 878/2021, do Deputado Luciano Machado, ao 

Governador do Estado, para que contrate Horas Máquinas para atender 

o Município de Muqui/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 

879/2021, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, 

para que contrate Horas Máquinas para atender o Município de Nova 

Venécia/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 880/2021, do Deputado 

Luciano Machado, ao Governador do Estado, para que contrate Horas 

Máquinas para atender o Município de Pancas/ES. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 
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discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação a indicação é 

aprovada. Indicação nº 881/2021, do Deputado Luciano Machado, ao 

Governador do Estado, para que contrate Horas Máquinas para atender 

o Município de Pedro Canário/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 

882/2021, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, 

para que contrate Horas Máquinas 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 883/2021, do Deputado 

Luciano Machado, ao Governador do Estado, para que contrate Horas 

Máquinas para atender o Município de Piúma/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 884/2021, do Deputado Luciano Machado, ao 

Governador do Estado, para que contrate Horas Máquinas para atender 

o Município de Ponto Belo/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 

885/2021, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, 

para que contrate Horas Máquinas para atender o Município de 

Presidente Kennedy/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 

886/2021, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, 

para que contrate Horas Máquinas para atender o Município de Rio 

Bananal/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 887/2021, do Deputado 

Luciano Machado, ao Governador do Estado, para que contrate Horas 

Máquinas para atender o Município de Rio Novo do Sul/ES. O Sr. 
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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 888/2021, do Deputado Luciano 

Machado, ao Governador do Estado, para que contrate Horas Máquinas 

para atender o Município de Santa Leopoldina/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 889/2021, do Deputado Luciano Machado, ao 

Governador do Estado, para que contrate Horas Máquinas para atender 

o Município de Santa Maria de Jetibá/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 890/2021, do Deputado Luciano Machado, ao Governador 

do Estado, para que contrate Horas Máquinas para atender o Município 

de Santa Teresa/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 891/2021, do Deputado 

Luciano Machado, ao Governador do Estado, para que contrate Horas 

Máquinas para atender o Município de 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 892/2021, do Deputado Luciano Machado, ao Governador 

do Estado, para que contrate Horas Máquinas para atender o Município 

de Sooretama/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 893/2021, do Deputado 

Luciano Machado, ao Governador do Estado, para que contrate Horas 

Máquinas para atender o Município de São Domingos do Norte/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 894/2021, do Deputado Luciano 

Machado, ao Governador do Estado, para que contrate Horas Máquinas 
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para atender o 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 895/2021, do Deputado Luciano Machado, ao 

Governador do Estado, para que contrate Horas Máquinas para atender 

o Município de São José do Calçado/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 896/2021, do Deputado Luciano Machado, ao Governador 

do Estado, para que contrate Horas Máquinas para atender o Município 

de São Mateus/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 897/2021, do Deputado 

Luciano Machado, ao Governador do Estado, para que contrate Horas 

Máquinas para atender o Município de São Roque do Canaã/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 898/2021, do Deputado Luciano 

Machado, ao Governador do Estado, para que contrate Horas Máquinas 

para atender o Município de Vargem Alta/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 899/2021, do Deputado Luciano Machado, ao Governador 

do Estado, para que contrate Horas Máquinas para atender o Município 

de Venda Nova do Imigrante/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 

900/2021, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, 

para que contrate Horas Máquinas para atender o Município de 

Viana/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 901/2021, do Deputado 
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Luciano Machado, ao Governador do Estado, para que contrate Horas 

Máquinas para atender o 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 902/2021, do Deputado Luciano Machado, ao 

Governador do Estado, para que contrate Horas Máquinas para atender 

o Município de Vila Valério/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 

903/2021, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, 

para que contrate Horas Máquinas para atender o Município de 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 904/2021, do Deputado 

Luciano Machado, ao Governador do Estado, para que contrate Horas 

Máquinas para atender o Município de Água Doce do Norte/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 905/2021, do Deputado Luciano 

Machado, ao Governador do Estado, para que contrate Horas Máquinas 

para atender o Município de Águia Branca/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 906/2021, do Deputado Bruno Lamas, ao Governador do 

Estado, para inclusão na primeira fase do Plano Estadual de Vacinação 

os profissionais de limpeza, coleta de dejetos e varrição pública. 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 907/2021, do Deputado Bruno 

Lamas, ao Governador do Estado, para que a EDP não promova cortes 

residenciais de energia elétrica durante a pandemia de COVID-19, como 

forma de manter o fornecimento de serviço essencial e indispensável à 
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população, gravemente afetada pelos efeitos colaterais e adversos da 

crise sanitária. 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 908/2021, do Deputado 

Carlos Von, ao Governador do Estado, para que a EDP, a fim de que as 

interrupções do fornecimento de energia elétrica aos usuários sejam 

suspensas no Estado do Espírito Santo enquanto perdurarem os efeitos 

da restrição de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e 

medidas de isolamento social. 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 

909/2021, do Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para 

finalização da nova estação de tratamento de esgoto, em 

Meaípe/Guarapari/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. Fazem justificação de voto a Sra. E 

os Srs. Deputados: Sergio Majeski, Janete de Sá, Theodorico Ferraço, 

Vandinho Leite,  Luciano Machado, Capitão Assumção e Torino 

Marques.  O Sr. Presidente faz a leitura do seguinte comunicado: 

‘’Considerando o disposto no artigo 178 do Regimento Interno desta 

Casa Legislativa, determino a juntada do Projeto de Lei nº. 75/2021, de 

autoria do Deputado Luiz Durão, ao Projeto de Lei nº. 271/2020, de 

autoria do Deputado Doutor Rafael Favatto, por versarem sobre matérias 

correlatas. (Assegura, aos usuários do sistema de transporte público do 

Estado de Espírito Santo, a oferta gratuita de solução de álcool em gel 

antisséptico).’’ Passe para á fase da ordem do dia:  É anunciada votação 

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. Publicado no DPL do dia 30/10/2017. Parecer n.o 42/2021, 

da Comissão de Justiça pela aprovação, publicado no DPL em 

16/03/2021.  O Sr. Presidente coloca em votação. Aprovado o projeto. A 
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Secretária para extração de autógrafos. É anunciada discussão única, em 

regime de urgência, do 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. 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 ordinária 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 á matéria. 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.  

O Sr. Presidente convoca a Comissão de Justiça para oferecer parecer 

oral á matéria. O Sr. Deputado Gandini se prevalece de prazo regimental. 

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. Na Comissão de Justiça o relator, Deputado Gandini, se 

prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na sessão ordinária 

virtual do dia 07/04/2021. (Prazo até o dia 14/04/2021). O Sr. Presidente 

convoca a Comissão de Justiça para oferecer parecer oral á matéria. O 

Sr. Deputado Gandini se prevalece de prazo regimental. É anunciada 

discussão única do Projeto de Lei nº 691/2019, do Deputado Luciano 

Machado, que dispõe sobre a inclusão dos nomes dos Deputados, autores 
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dos Projetos de Lei, na edição e publicação das Leis, no Estado. 

Publicado no Ales digital do dia 22/08/2019. 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, publicados no DPL dos dias 22/09/2020 e 

15/03/2021. Retirada de pauta a pedido do autor. É anunciada discussão 

se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 

Interno, do Projeto de Lei nº 248/2019, do Ex-Deputado Euclério 

Sampaio, que institui o Dia da Mobilidade Elétrica no Estado. Publicado 

no Ales digital do dia 08/04/2019. Parecer n.o 53/2021, da Comissão de 

Justiça, pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, 

publicado no DPL em 16/03/2021. 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 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. 

Publicado no Ales digital do dia 24/07/2019. Parecer n.o 61/2021, da 

Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 

aprovação, publicado no DPL em 23/03/2021. 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 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). Publicado no Ales digital do dia 15/08/2020. 

Parecer n.o 29/2021, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e aprovação, publicado no DPL em 09/03/2021. 

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 700/2019, da Mesa 

Diretora, que acrescenta item ao Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14 de 
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janeiro de 2019, declarando de Utilidade Pública o Instituto Grande Loja 

Maçônica do Estado. Publicado no Ales digital do dia 27/08/2019. 

Parecer n.o 45/2021, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e aprovação, publicado no DPL em 16/03/2021. 

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 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. 

Publicado no Ales digital do dia 03/12/2019. Parecer n.o 62/2021, da 

Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 

aprovação, publicado no DPL em 23/03/2021. 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 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. Publicado no Ales digital do 

dia 20/01/2020. Parecer n.o 26/2021, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, publicado no 

DPL em 09/03/2021. 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 

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. Publicado no Ales digital do dia 

08/06/2020. Parecer n.o 19/2021, 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 
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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. Publicado no Ales digital do 

dia 27/07/2020. Parecer n.o 20/2021, 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. Passa-se para à fase das comunicações: Fazem o uso da 

palavra as Sras. e os Srs. Deputados: Eng° Jose Esmeraldo, (Assume a 

Presidência a Sra. Deputada Janete de Sá) Freitas, (Assume a Presidência 

o Sr. Deputado Doutor Hercules) Janete de Sá, Luciano Machado, Luiz 

Durão, Marcos Garcia, Sergio Majeski, Theodorico Ferraço, Torino 

Marques, Bruno Lamas, Capitão Assumção, Delegado Danilo Bahiense 

e (Assume a Presidência o Sr. Deputado Theodorico Ferraço) Doutor 

Hercules. 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 14/04/2021, no horário 

regimental. Encerra-se a sessão as dezessete horas e quarenta minutos.  

 


