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Octogésimo Segunda  Sessão Ordinária Virtual Hibrida da Terceira 

Sessão Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em 

Quinze de Setembro 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 Assumção, 

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. A 

convite de S.Exª.  ocupa a cadeira da 1ª Secretaria o Sr. Deputado 

Marcos Garcia. O Sr. Presidente convida o Sr. Deputado Delegado 

Danilo Bahiense para proceder a leitura de um versículo da Bíblia.  É 

dispensada a leitura da Ata da sessão anterior e considerada aprovada. 

O Sr. Presidente procede à leitura do seguinte Expediente: 1ª parte: 

Expediente para simples despacho: Mensagem nº 039/2021, do 

Governador do Estado, encaminhando veto parcial, ao Projeto de Lei nº 

364/2021, de autoria do Deputado Dr. Emílio Mameri, que institui o 

Programa de Incentivo à Economia Criativa no Estado do Espírito 

Santo. Ciente. À Comissão de Justiça. Mensagem nº 040/2021, do 

Governador do Estado, encaminhando veto total, ao Projeto de Lei nº 

148/2021, de autoria do Deputado Delegado Danilo Bahiense, que 

dispõe sobre a prestação de assistência religiosa  através da capelania 

voluntária nos estabelecimentos  de ensino público e privado, entidades 

hospitalares  públicas e privadas, instituições carcerárias,  

socioeducativas, policiais e quarteis militares  estaduais, casa de 

recuperação dependentes químicos,  orfanatos, centro de acolhimento 

social, albergues,  asilos e instituições de necessitados humanitários, do  

Estado do Espírito Santo. Ciente. À Comissão de Justiça. Projeto de Lei 

n° 546/2021, do Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao 
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anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o 

Município De Mantenópolis como capital simbólica do Espírito Santo 

no dia 08 de julho, data de sua fundação. À Comissão de Justiça na 

forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei n° 547/2021, 

do Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao anexo único da 

Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o Município De 

Apiacá como capital simbólica do Espírito Santo no dia 16 de agosto, 

data de sua fundação. À Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do 

Regimento Interno. Projeto de Lei n° 548/2021, do Deputado Doutor 

Hércules, que acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 

de outubro de 2020, instituindo o Município De Baixo Guandu como 

capital simbólica do Espírito Santo no dia 17 de junho, data de sua 

fundação. À Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento 

Interno. Projeto de Lei n° 549/2021, do Deputado Doutor Hércules, que 

acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 

2020, instituindo o Município De Barra De São Francisco como capital 

simbólica do Espírito Santo no dia 22 de agosto, data de sua fundação. 

À Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. 

Projeto de Lei n° 550/2021, do Deputado Doutor Hércules, que 

acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 

2020, instituindo o Município De Cachoeiro De Itapemirim como 

capital simbólica do Espírito Santo no dia 25 de março, data de sua 

fundação. À Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento 

Interno. Projeto de Lei n° 551/2021, do Deputado Doutor Hércules, que 

acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 

2020, instituindo o Município De Conceição Do Castelo como capital 

simbólica do Espírito Santo no dia 09 de maio, data de sua fundação. À 

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

Projeto de Lei n° 552/2021, do Deputado Doutor Hércules, que 

acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 

2020, instituindo o Município De Ibiraçu como capital simbólica do 

Espírito Santo no dia 25 de julho, data de sua fundação. À Comissão de 

Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Requerimento de 

Informação nº 1122/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 
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Secretário de Estado da Justiça, solicitando informações acerca do 

Processo de nº 2021-MX4Q1. Oficie-se. Requerimento de Informação 

nº 1123/2021, do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado 

da Justiça, solicitando informações acerca do Processo de nº 2021-

MX4Q1. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1124/2021, do 

Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado da Educação, 

solicitando informações acerca do Portaria nº 221-R de 2021. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1125/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário Chefe da Casa Civil, solicitando informações 

acerca do Contrato de nº 146656. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1126/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca do 

Processo de nº 2021-8QNZ0. Oficie-se. Requerimento de Informação 

nº 1127/2021, do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado 

da Saúde, solicitando informações acerca do Processo de nº 2021-

CB456. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1128/2021, do 

Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado da Saúde, 

solicitando informações acerca do Processo de nº 89464230. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1129/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações 

acerca do Processo de nº 89432207. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1130/2021, do Deputado Capitão Assumção à 

Superintendência Estadual de Comunicação Social, solicitando 

informações acerca do Termo de Cooperação nº 001/2021. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1131/2021, do Deputado Capitão 

Assumção à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, 

Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico, solicitando 

informações acerca do Extrato de Contrato nº 4600209387. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1132/2021, do Deputado Capitão 

Assumção à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, 

Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico, solicitando 

informações acerca do Extrato de Contrato nº 4600209317. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1133/2021, do Deputado Capitão 

Assumção à Secretaria de Estado da Agricultura, solicitando 
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informações acerca do Extrato de Contrato nº 0278/2021. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1134/2021, do Deputado Capitão 

Assumção à Secretaria de Estado da Agricultura, solicitando 

informações acerca do Extrato de Contrato nº 0275/2021. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1135/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado da Educação, solicitando 

informações acerca do Extrato de Contrato nº 048/2021. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1137/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado da Educação, solicitando 

informações acerca do Processo de nº 2021-ZMHFT. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1138/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado da Educação, solicitando 

informações acerca do Processo de nº 2020-V31T0. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1139/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Segurança Pública, solicitando 

informações acerca do Contrato nº 003/2018. Oficie-se. Requerimento 

de Informação nº 1140/2021, do Deputado Capitão Assumção à 

Superintendência Estadual de Comunicação Social, solicitando 

informações acerca do Portaria nº 001 de 2021. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1141/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Segurança Pública, solicitando 

informações acerca do Crédito Suplementar. Oficie-se. Requerimento 

de Informação nº 1142/2021, do Deputado Capitão Assumção à 

Secretaria de Estado do Governo, solicitando informações acerca do 

Processo de nº 2021-259GQ. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 

1143/2021, do Deputado Capitão Assumção ao Secretário Chefe da 

Casa Civil, solicitando informações acerca do Crédito Suplementar. 

Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1144/2021, do Deputado 

Capitão Assumção ao Secretário de Estado da Educação, solicitando 

informações acerca do Crédito Suplementar. Oficie-se. Requerimento 

de Informação nº 1145/2021, do Deputado Capitão Assumção à 

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação 

Profissional e Desenvolvimento Econômico, solicitando informações 

acerca do Extrato de Contrato nº 4600209388. Oficie-se. Requerimento 
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de Informação nº 1146/2021, do Deputado Capitão Assumção à 

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação 

Profissional e Desenvolvimento Econômico, solicitando informações 

acerca do Extrato de Contrato nº º 4600209385. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1147/2021, do Deputado Capitão 

Assumção à Secretaria de Estado da Agricultura, solicitando 

informações acerca do Extrato de Contrato nº 281/2021. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1148/2021, do Deputado Capitão 

Assumção à Secretaria de Estado da Agricultura, solicitando 

informações acerca do Extrato de Contrato nº 273/2021. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1149/2021, do Deputado Capitão 

Assumção à Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, 

solicitando informações acerca do Extrato de Contrato nº 105/2021. 

Oficie-se. 2ª Parte: Expediente sujeito a deliberação: Requerimento de 

Urgência nº 205/2021, do Deputado Dary Pagung, Líder do Governo 

para o Projeto de Lei nº 475/2021, de autoria do Governador do Estado, 

Mensagem nº 253/2021, que "altera dispositivos da Lei nº 9.837, de 25 

de maio de 2012, alterada pela Lei n° 11.041, de 20 de setembro de 

2019, que cria o Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda 

(CETER)". O Sr. Presidente coloca em votação o requerimento.  Posto 

em votação o requerimento é aprovado. Requerimento de Urgência nº 

206/2021, do Deputado Dary Pagung, Líder do Governo para o Projeto 

de Lei Complementar nº 22/2021, de autoria do Governador do Estado, 

Mensagem nº 220/2021, que "altera a Lei Complementar nº 458, de 20 

de outubro de 2008, que dispõe sobre a criação do Fundo de Cultura do 

Estado do Espírito Santo - FUNCULTURA, para adequá-la às 

transferências do citado fundo aos fundos de cultura municipais". O Sr. 

Presidente coloca em votação o requerimento.  Posto em votação o 

requerimento é aprovado. Requerimento de Urgência nº 207/2021, do 

Deputado Dary Pagung, Líder do Governo para o Projeto de Lei 

Complementar nº 24/2021, de autoria do Governador do Estado, 

Mensagem nº 252/2021, que altera e acrescenta dispositivos da Lei 

Complementar nº 971, 14 de julho de 2021, Regulamenta o § 10 do art. 

229 da Constituição Estadual, que assegura aos idosos, às pessoas com 
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deficiência e às crianças a gratuidade na utilização do serviço de 

transporte concessionado do Sistema de Transporte Rodoviário 

Intermunicipal de Passageiros do Estado do Espírito Santo - 

SITRIP/ES, e dá outras providências. O Sr. Presidente coloca em 

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

Indicação nº 6234/2021, do Deputado Dary Pagung, ao Governador do 

Estado, para Aplicação do Revsol na Rodovia Estadual ES-484 que 

compreende a Sede do Município de Afonso Cláudio à BR-262 no 

Município de Conceição do Castelo. 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 6235/2021, do Deputado Dary Pagung, ao Governador do 

Estado, para Aplicação do Revsol na Rodovia Estadual ES-462 que 

compreende a Sede do Município de Afonso Cláudio à Sede do 

Município de Brejetuba. 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 

6236/2021, do Deputado Dary Pagung, ao Governador do Estado, para 

Aplicação do Revsol na Rodovia Estadual ES-434 que compreende o 

distrito de Laginha, no Município de Pancas à ES-334, no Município de 

Águia Branca. 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 6237/2021, do 

Deputado Dary Pagung, ao Governador do Estado, para Aplicação do 

Revsol na Rodovia Estadual ES-164 que compreende o distrito de 

Itapina, no Município de Colatina ao Distrito do KM 14 do Mutum, no 

Município de Baixo Guandu. 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 

6238/2021, do Deputado Hudson Leal, ao Governador do Estado, para 

que juntamente ao DER/ES possa realizar obras de melhorias na estrada 

que liga Putiri a Nova Almeida, município de Serra, em atendimento 

aos anseios dos moradores da região. O Sr. Presidente coloca em 

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

Indicação nº 6239/2021, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do 

Estado, para providências necessárias para que sejam realizadas obras 

de reforma da Escola e quadra do Córrego Dumer, em 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 6240/2021, da 

Deputada Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para reforma da 

quadra poliesportiva no Colégio São José do Honorato, Município 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 

6241/2021, da Deputada Iriny Lopes, ao Governador do Estado, para 

que permita que todo servidor ou servidora pública estadual que for pai, 

mãe ou responsável de Pessoa com Deficiência (PCD), com idade 

inferior a seis anos, possa se ausentar de seu serviço por duas horas 

diárias para que seja possível prestar-lhe os especiais cuidados, e que a 

limitação de idade sugerida não se aplique às pessoas com deficiência 

intelectual, portadores de doenças crônico-degenerativas, bem como 

deficiência física, ambos dependentes dos pais ou responsável legal 

sem possibilidade de exercer os atos da vida de forma independente. 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 6242/2021, do Deputado Gandini, 

ao Governador do Estado, para que em parceria com o Departamento 

de Edificações e Rodovias do E.S, que seja realizado o retorno ou a 

conclusão da obra do “calçamento cidadã” no entorno do 1º BPM (Rod. 

Serafim Derenzi), a areia grossa em parte da calçada, está 

inviabilizando a passagem dos pedestres. 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 6243/2021, da Deputada Iriny Lopes, ao Governador do 

Estado, para que seja disponibilizado um computador na portaria 

principal dos presídios, para que seja possível acesso ao Infopen pelos 
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Inspetores Penitenciários que no posto trabalham. 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 6457/2021, do Deputado Carlos Von, ao 

Governador do Estado, para que através da SESP-ES – Secretaria de 

Estado de Segurança Pública e Defesa Social, a adoção de medidas 

concretas e administrativas necessárias para o aumento do efetivo 

policial no bairro São José, no município de Guarapari, a fim de 

promover maior segurança aos moradores e demais pessoas que 

transitam na região. 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 6458/2021, do 

Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para que através da 

SESP-ES – Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, 

a adoção de medidas concretas e administrativas necessárias para o 

aumento do efetivo policial em toda a extensão da orla da Praia do 

Riacho, no município de Guarapari, a fim de promover maior segurança 

aos moradores e turistas que frequentam a localidade. 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 6464/2021, do Deputado Marcos Garcia, ao 

Governador do Estado, para aplicação de Revsol do trecho que liga a 

ES 344 ao Centro de Formação Camponês, bem como o calçamento em 

torno da obra no Córrego Araras (cerca de 1,5 km) município de São 

Gabriel da Palha. 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 6468/2021, do 

Deputado Adilson Espíndola, ao Governador do Estado, para ampliação 

e conclusão dos serviços de sinalização horizontal e vertical, na 

Rodovia ES-313, no trecho que liga Sayonara a Pinheiros Norte 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. Indicação nº 

6469/2021, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, ao Governador 
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do Estado, para reforma da Delegacia de Polícia Civil do 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 6470/2021, do 

Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, para reforma dos 

abrigos de pontos de ônibus em toda Grande Vitória. 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 6471/2021, do Deputado Torino Marques, ao 

Governador do Estado, para reformulação do trajeto das linhas de 

coletivos que acessam o bairro de Jardim Camburi pela Avenida dos 

Expedicionários. 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 6472/2021, do 

Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, para firmar 

convênios e outros instrumentos públicos junto ao Governo Federal 

para a duplicação e privatização da Rodovia ES 381, trecho da BR 381 

concedido ao Estado pelo Governo Federal. 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 6473/2021, do Deputado Dr. Emilio Mameri, ao 

Governador do Estado, para que através Secretaria de Estado da 

Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG), promova 

investimentos, por meio do “Programa Calçamento Rural”, para as 

comunidades de Palmital e Venezuela no município de Iconha. 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 6474/2021, do Deputado Dr. Emilio 

Mameri, ao Governador do Estado, para que através da Companhia 

Espírito Santense de Saneamento, CESAN, adote as providências 

necessárias no sentido de evitar novos vazamentos de esgoto na Praça 

dos Namorados, Praia do Canto. 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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6475/2021, do Deputado Dr. Emilio Mameri, ao Governador do Estado, 

para que através Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, 

Aquicultura e Pesca (SEAG), promova investimentos, por meio do 

“Programa Calçamento Rural”, para as comunidades de Apeninos, São 

Pedro, Pedregulho e Corumbá, no município de Castelo. 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 6478/2021, do Deputado Carlos 

Von, ao Governador do Estado, para que através da DER-ES - 

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo, as 

medidas concretas e administrativas consubstanciadas na instalação de 

semáforos com temporizador no cruzamento da Rodovia do Sol entre 

os bairros Paturá e Una, no município de Guarapari-ES, com vistas a 

diminuir o alto índice de acidentes no perímetro. 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 6492/2021, do Deputado Marcos Garcia, ao 

Governador do Estado, para pavimentação Asfáltica por meio do 

Projeto Caminhos do Campo, do trecho que liga a localidade de Baixo 

Quartel ao Rio Norte (cerca de 2 km), no município de Linhares. 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 6493/2021, do Deputado Marcos 

Garcia, ao Governador do Estado, para pavimentação Asfáltica por 

meio do Projeto Caminhos do Campo, do trecho que liga a localidade 

de Baixo Quartel à Palhau (cerca de 11 km), no município de Linhares. 

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 6504/2021, do Deputado Doutor 

Hércules, ao Governador do Estado, para criação do cargo efetivo de 

tradutor e intérprete de libras no Governo do Espírito Santo, apto a 

interpretar a língua oral para a língua sinalizada através da língua 

brasileira de sinais - libras e vice-versa, em respeito ao direito 

linguístico dos surdos sinalizantes e a promover a inclusão das pessoas 
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com deficiência. 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 6505/2021, do 

Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para que 

sejam implementadas nas obras e concessões nas Rodovias Estaduais 

“áreas de escape de argilas expandidas” nos trechos sujeitos a “grande 

incidência de acidentes”, nos moldes das implementadas em rodovias 

por todo o Brasil. 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: Doutor Hercules e Marcos Garcia. (Assume a 

Presidência o Sr. Deputado Marcos Garcia) Passa-se para a fase da 

ordem do dia: É anunciada discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei nº 455/2021, do Deputado Luiz Durão, que dispõe sobre 

a proibição no Estado do Espírito Santo da divulgação de curso 

preparatório vinculado a concurso de Órgão e/ou Poder Público antes 

da publicação do respectivo edital, na forma que especifica. Publicado 

no Ales Digital do dia 23/08/2021. Nas Comissões em conjunto de 

Justiça, de Defesa do Consumidor e de Finanças o relator, 

Deputado Vandinho Leite, se prevaleceu do prazo regimental para 

relatar a matéria na sessão ordinária híbrida, virtual e presencial do dia 

13/09/2021. (Prazo até o dia 20/09/2021). O Sr. Presidente convoca a 

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

Deputado Vandinho Leite se prevalece de prazo regimental nas 

comissões em conjunto  de Justiça, Defesa do Consumidor  e de 

Finanças. É anunciada discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n° 236/2021, do Deputado Luciano Machado, que dispõe 

sobre a alteração dos limites de idade para ingresso na Polícia Militar, 

Polícia Civil e Corpo de Bombeiro Militar no Estado do Espírito Santo 

para 32 (trinta e dois) anos. Publicado no Ales Digital do dia 

07/06/2021. Na Comissão de Justiça o relator, Deputado Gandini, se 

prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na sessão 

ordinária híbrida, virtual e presencial do dia 31/08/2021. (Prazo até o 

dia 14/09/2021). Existe emenda do próprio autor, anexada ao Projeto, 
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para ser analisada pelas comissões parlamentares. Baixado de Pauta a 

pedido do autor.  É anunciada discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei nº 135/2021, da Deputada Janete de Sá, que altera a 

Lei nº 8.060/2005, incluindo o inciso XIII ao artigo 2º, que instituiu o 

Código Estadual de Proteção aos Animais no âmbito do Estado do 

Espírito Santo. Publicado no Ales Digital do dia 16/04/2021. Na 

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

prazo regimental para relatar a matéria na sessão ordinária híbrida, 

virtual e presencial do dia 31/08/2021. (Prazo até o dia 14/09/2021). 

(Em anexo, por se tratar de matéria correlata, Projeto de Lei nº 

161/2019, do Deputado Luciano Machado). O Sr. Presidente convoca a 

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

Deputado Vandinho Leite faz a convocação e avoca para relatar a 

matéria  que opina pela Constitucionalidade. Discutem a matéria os Srs. 

E a Sra. Deputada: Janete de Sá, Freitas e Luciano Machado. Não 

havendo mais oradores para discutir o parecer, é anunciada sua votação, 

sendo aprovado pelos membros da Comissão. O Projeto é devolvido a 

Mesa. O Sr. Presidente propõe a votação conjunta as demais comissões. 

Posto em votação é aprovado. É feita reunião conjunta das Comissões 

de Meio Ambiente e Finanças. O Sr. Deputado Freitas faz a convocação 

das Comissões que opina pela Aprovação do projeto. Não havendo 

oradores, o Sr. Presidente anuncia a votação do parecer, sendo 

aprovado pelos membros das Comissões. A matéria é devolvida a 

Mesa. O Sr. Presidente coloca em discussão o projeto. Não havendo 

oradores, encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posto em 

votação o Projeto é aprovado. Á secretária para extração dos 

autógrafos. É anunciada discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei Complementar n° 19/2021, oriundo da Mensagem 

Governamental nº 168/2021, que institui o Estatuto Estadual da 

Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte e do Microempreendedor 

Individual, e dá outras providências. Publicado no Ales Digital do dia 

16/08/2021. Pareceres orais em conjunto das Comissões de Justiça e de 

Finanças, pela constitucionalidade e aprovação do presente Projeto. Na 

Comissão de Cidadania o relator, Deputado Luciano Machado, se 
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prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na sessão 

ordinária híbrida, virtual e presencial do dia 01/09/2021. (Prazo até o 

dia 15/09/2021). O Sr. Presidente convoca a Comissão de Cidadania, 

para oferecer parecer oral ao Projeto. O Sr. Deputado Luciano Machado 

faz a convocação e avoca relatar a matéria que opina pela Aprovação 

do projeto com emenda apresentada pelo relator. Não havendo oradores 

para discutir o parecer, é anunciada sua votação, sendo aprovado pelos 

membros da Comissão. O Projeto é devolvido a Mesa. Pedindo e 

obtendo a palavra pela ordem o Sr. Deputado Doutor Hercules solicita 

recomposição de quórum para a votação. O Sr. Presidente defere. É 

feito o registro para manutenção da votação. Tendo registrado dezenove 

dos Srs. Deputados o Sr. Presidente informa quórum para votação.  

Pedindo e obtendo a palavra pela ordem o Sr. Deputado Dary Pagung 

solicita recomposição de quórum para a votação. O Sr. Presidente 

defere. É feito o registro para manutenção da votação. Tendo registrado 

dezoito dos Srs. Deputados o Sr. Presidente informa quórum para 

votação. Pedindo e obtendo a palavra pela ordem o Sr. Deputado 

Vandinho Leite solicita recomposição de quórum para a votação. O Sr. 

Presidente defere. É feito o registro para manutenção da votação. Tendo 

registrado onze dos Srs. Deputados o Sr. Presidente informa não haver 

quórum para votação, sendo adiada para a próxima sessão. É anunciada 

discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei 

Complementar n° 21/2021, oriundo da Mensagem governamental nº 

195/2021, que reorganiza a Estrutura Organizacional Básica da 

Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo - FAPES 

e dá outras providências. Publicado no Ales Digital do dia 20/08/2021. 

Pareceres orais em conjunto das Comissões de Justiça e de Finanças, 

pela constitucionalidade e aprovação do presente Projeto. Na Comissão 

de Ciência e Tecnologia o relator, Deputado Alexandre Xambinho, se 

prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na sessão 

ordinária híbrida, virtual e presencial do dia 01/09/2021. (Prazo até o 

dia 15/09/2021). O Sr. Presidente convoca a Comissão de Ciência e 

Tecnologia, para oferecer parecer oral ao projeto. O Sr. Deputado 

Alexandre Xambinho se prevalece de prazo regimental.  O Sr. 
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Presidente defere. É anunciada discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei nº 439/2021, do Deputado Delegado Danilo 

Bahiense, que dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de placa 

informativa com informação acerca das cores de bengalas utilizadas por 

pessoas com deficiência visual nos estabelecimentos comerciais do 

Estado do Espírito Santo. Publicado no Ales Digital do dia 17/08/2021. 

Nas Comissões em conjunto de Justiça, de Cidadania e de Finanças o 

relator, Deputado Gandini, se prevaleceu do prazo regimental para 

relatar a matéria na sessão ordinária híbrida, virtual e presencial do dia 

01/09/2021. (Prazo até o dia 15/09/2021). Existe emenda anexada ao 

projeto, de autoria do Deputado Dr. Hércules, para ser analisada pelas 

comissões parlamentares. O Sr. Presidente convoca a Comissão de 

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

se prevalece de prazo regimental em comissões conjuntas de Justiça, 

Cidadania e Finanças. É anunciada discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei nº 361/2021, do Deputado Dr. Emílio 

Mameri, que institui a Política Estadual para a População Migrante, 

dispõe sobre seus objetivos, princípios, diretrizes e ações prioritárias no 

Estado do Espírito Santo. Publicado no Ales Digital do dia 20/07/2021. 

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

prazo regimental para relatar a matéria na sessão ordinária híbrida, 

virtual e presencial do dia 01/09/2021. (Prazo até o dia 15/09/2021). O 

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

oral ao projeto. O Sr. Deputado Gandini se prevalece de prazo 

regimental.  É anunciada discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Resolução nº 19/2021, do Deputado Luiz Durão, Vandinho 

Leite e da Mesa Diretora,  que altera a Resolução nº 2.555, de 28 de 

maio de 2008, que criou o PROCON-ASSEMBLEIA (Com o objetivo 

de contribuir na fiscalização do cumprimento da legislação 

consumerista e em defesa dos direitos dos consumidores do Estado do 

Espírito Santo, o Procon-Assembleia, pelo menos a cada 03 (três) 

meses por ano, realizará visitas a estabelecimentos comerciais e adotará 

as medidas administrativas e legais cabíveis em face de infrações 

proventura constatadas). Publicado no Ales Digital do dia 13/09/2021. 

http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=121218&tipo=12&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=121218&tipo=12&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=121218&tipo=12&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=121218&tipo=12&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=121218&tipo=12&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=121218&tipo=12&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=121218&tipo=12&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=121218&tipo=12&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=121218&tipo=12&ano=2021


 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

15 

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

oral ao projeto. O Sr. Deputado Vandinho Leite solicita prazo 

regimental.  O Sr. Presidente defere. É anunciada discussão se houver 

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

Projeto de Lei nº 571/2020, 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 Academia das Artes, Cultura e Letras do 

Município de Marataízes e do Estado, com sede no Município de 

Marataízes/ES. Parecer n
o
 347/2021, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação. Não havendo 

recurso. A Secretaria 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 80/2021, do Deputado Doutor 

Hércules, que acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 10.973, de 15 de 

janeiro de 2019, instituindo o “Dia Estadual de Combate às Drogas e 

Alcoolismo”, a ser lembrado no dia 20 de fevereiro. Parecer n.
o
 

373/2021, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e aprovação. Não havendo recurso. A Secretaria 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 562/2020, do Deputado Adilson Espíndula, que acrescenta item 

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

Calendário Oficial do Estado o “Dia Estadual do Produtor de Ovos”, a 

ser comemorado, anualmente, dia 02 de março. Parecer n.
o
 375/2021, 

da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e aprovação. Não havendo recurso. A Secretaria para 

extração dos autógrafos. Passa-se para a fase das comunicações, com a 

palavra as Sras. e os Srs. Deputados: Torino Marques ( Assume a 

Presidência o Sr. Deputado Hudson Leal), Luiz Durão, ( Assume a 

Presidência o Sr. Deputado Torino Marques) e Doutor Hercules. Nada 

mais havendo a tratar, o Sr. Presidente diz que irá encerrar a presente 

sessão, antes, porém, convoca as senhoras e os senhores Deputados 
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para a próxima, que será solene dia 17/09/2021, as 19:00 horas. 

Encerra-se a presente sessão às onze horas e seis minutos.  


