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Trigésima Terceira Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa 

Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em três de maio 

de 2022. À 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 Erick Musso ocupa a cadeira da Presidência e 

invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão. A convite 

de S.Exª.  ocupa a cadeira da 2ª Secretaria, respectivamente, o Sr. 

Deputado  Marcelo Santos. O Sr. Presidente convida o Sr. 

Deputado Delegado Danilo Bahiense para proceder a leitura de um 

versículo da Bíblia.  O Sr. Presidente procede à leitura do seguinte 

Expediente: 1ª parte:  Para simples despacho: Mensagem nº 

123/2022, do Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei 

Complementar nº 03/2022, que “acrescenta dispositivo na Lei 

Complementar n° 222, de 27 de dezembro de 2001, que reorganiza 

a Estrutura Organizacional Básica do Departamento de Imprensa 

Oficial - DIO, e dá outras providências”. Após o cumprimento do 

artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça e de 

Finanças. Mensagem nº 334/2022 - Encaminha Projeto de Lei nº 

70/2022 que “Dispõe sobre a inclusão no Sistema Rodoviário 

Estadual da estrada vicinal localizada no Município de Cachoeiro 

de Itapemirim, conforme especifica". Após o cumprimento do 

artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 

Infraestrutura e de Finanças. Mensagem nº 363/2022 - Encaminha 

Projeto de Lei nº 102/2022 que “Autoriza o Poder Executivo a 

legitimar área de terras devoluta rural no Município de 

Ecoporanga”. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento 
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Interno, às Comissões de Justiça, de Agricultura e de Finanças. 

Projeto de Lei nº 184/2022, da Deputada Iriny Lopes, que declara o 

Morro da Fonte Grande, em Vitória/ES, patrimônio material, 

cultural e histórico do Estado do Espírito Santo. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 

Justiça, de Cultura e de Finanças. Projeto de Lei nº 185/2022, do 

Deputado Marcos Garcia, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 

transparência acerca da quantidade de Nitrato presente na água 

potável ofertada no Estado e dá outras providências. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 

Justiça, de Defesa do Consumidor, de Infraestrutura, de Saúde e de 

Finanças. Projeto de Lei nº 186/2022, do Deputado Capitão 

Assumção, que assegura aos alunos, cujos pais ou responsáveis 

legais sejam pessoas com deficiência, a prioridade na matrícula em 

escola da rede estadual de ensino mais próxima de seu domicílio ou 

local de trabalho. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento 

Interno, às Comissões de Justiça, de Cidadania, de Educação, de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Finanças. Projeto de 

Decreto Legislativo nº 031/2022, do Deputado Torino Marques, 

que acrescenta item ao Anexo Único do Decreto Legislativo nº 

148, de 12 de dezembro de 2018, concedendo Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Sr. Alexsander Moreira Dos Anjos. Às 

Comissões de Justiça e de Cidadania na forma do artigo 276 do 

Regimento Interno. Requerimento nº 025/2022, do Deputado 

Sergio Majeski, de destinação da Tribuna Popular da Sessão 

Ordinária, na primeira segunda-feira do mês de junho de 2022, 

para o Sr. Mauro Ribeiro, representando a Associação dos 

Empregados da Ceturb-GV, para falar sobre questões relacionadas 

à mobilidade urbana. Defiro. Requerimento de Informação nº 

728/2022, do Deputado Sergio Majeski ao Secretário de Estado de 

Saúde, solicitando informação a cerca de maiores esclarecimento 

sobre o que resultou na morte de Kevinn Belo Tomé da Silva, 

adolescente de 16 anos. Oficie-se.  2ª fase do expediente – sujeito à 

deliberação: Requerimento nº 010/2022, da Deputada Raquel 
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Lessa, de retirada da Indicação nº 2669/2022, de sua autoria. O Sr. 

Presidente coloca em discussão o requerimento. Não havendo 

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

votação o requerimento é aprovado. Requerimento nº 011/2022, da 

Deputada Raquel Lessa, de retirada da Indicação nº 2668/2022, de 

sua autoria. O Sr. Presidente coloca em discussão o requerimento. 

Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posto em votação o requerimento é aprovado. Requerimento nº 

082/2022 de transferência da Sessão Solene do Deputado Adilson 

Espindula, em homenagem e comemoração ao Programa De 

Educação Escolar Pomerana, que seria realizada no dia 29 de abril 

de 2022 às  19:00 horas para o dia 10 de junho de 2022 às 19:00 

horas. O Sr. Presidente coloca em discussão o requerimento. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posto em votação o requerimento é aprovado. Requerimento nº 

083/2022 de transferência de Sessão Solene, do Deputado Adilson 

Espindula, em homenagem e comemoração aos Trombonistas, que 

seria realizada no dia 06 de julho de 2022 às  15:00 horas para o 

dia 30 de junho de 2022 às 15:00 horas. O Sr. Presidente coloca em 

discussão o requerimento. Não havendo oradores encerra a 

discussão e anuncia a sua votação. Posto em votação o 

requerimento é aprovado. Requerimento nº 084/2022 de Sessão 

Solene, da Mesa Diretora, em homenagem ao Dia da Defensora e 

do Defensor Público, a realizar-se no dia 18 de maio de 2022 às  

19:00 horas. O Sr. Presidente coloca em discussão o requerimento. 

Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posto em votação o requerimento é aprovado. Requerimento nº 

086/2022 de transferência de Sessão Solene, do Deputado Hudson 

Leal, em homenagem ao Dia do Médico, que seria realizada no dia 

13 de julho de 2022 às  19:00 horas para o dia 01 de junho de 2022 

às 19:00 horas. O Sr. Presidente coloca em discussão o 

requerimento. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia 

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

Requerimento nº 087/2022 de transferência de Sessão Solene, do 
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Deputado Hudson Leal, em homenagem ao Dia do Advogado, que 

seria realizada no dia 06 de julho de 2022 às  19:00 horas para o 

dia 08 de junho de 2022 às 19:00 horas. O Sr. Presidente coloca em 

discussão o requerimento. Não havendo oradores encerra a 

discussão e anuncia a sua votação. Posto em votação o 

requerimento é aprovado. Requerimento nº 088/2022 de 

transferência de Sessão Solene, do Deputado Marcos Garcia, em 

comemoração ao Dia do Assistente Social, que seria realizada no 

dia 12 de maio de 2022 às 15:00 horas para o dia 19 de maio de 

2022 às 15:00 horas. O Sr. Presidente coloca em discussão o 

requerimento. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia 

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

Requerimento nº 089/2022 de transferência de Sessão Solene, da 

Comissão de Agricultura, para a entrega da “Comenda do Mérito 

Agrícola”, que seria realizada no dia 07 de julho de 2022 às  15:00 

horas para o dia 22 de junho de 2022 às 15:00 horas. O Sr. 

Presidente coloca em discussão o requerimento. Não havendo 

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

votação o requerimento é aprovado.  Requerimento nº 091/2022 de 

transferência de Sessão Especial, do Deputado Pr. Marcos Mansur, 

para discorrer sobre o tema “Assembleias de Deus no Brasil e 

Harpa Cristã – Parte 2”, que seria realizada no dia 27 de junho de 

2022 às 19:00 horas para o dia 13 de junho de 2022 às 19:00 horas. 

O Sr. Presidente coloca em discussão o requerimento. Não havendo 

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

votação o requerimento é aprovado. Requerimento nº 092/2022 de 

transferência de Sessão Solene, do Deputado Pr. Marcos Mansur, 

em homenagem ao Dia Internacional do Cooperativismo, que seria 

realizada no dia 11 de julho de 2022 às 19:00 horas para o dia 28 

de junho de 2022 às 19:00 horas. O Sr. Presidente coloca em 

discussão o requerimento. Não havendo oradores encerra a 

discussão e anuncia a sua votação. Posto em votação o 

requerimento é aprovado. Indicação nº 2457/2022, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
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Prefeito Municipal de Irupi, que dispõe sobre “criação de núcleo de 

atendimento de denúncias de violação aos direitos e garantias, 

violência e abusos contra a criança e aos adolescentes”. 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 2458/2022, da Comissão de 

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

Prefeito Municipal de Iconha, que dispõe sobre “criação de núcleo 

de atendimento de denúncias de violação aos direitos e garantias, 

violência e abusos contra a criança e aos adolescentes”. 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 2459/2022, da Comissão de 

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

Prefeito Municipal de Ibitirama, que dispõe sobre “criação de 

núcleo de atendimento de denúncias de violação aos direitos e 

garantias, violência e abusos contra a criança e aos adolescentes”.  

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 2460/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Ibiraçu, que dispõe sobre 

“criação de núcleo de atendimento de denúncias de violação aos 

direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e aos 

adolescentes”. 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 2461/2022, 

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

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Ibatiba, que dispõe sobre 

“criação de núcleo de atendimento de denúncias de violação aos 

direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e aos 

adolescentes”. 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 2462/2022, 
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da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Guarapari, que dispõe sobre 

“criação de núcleo de atendimento de denúncias de violação aos 

direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e aos 

adolescentes”. 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 2463/2022, 

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

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Guaçuí, que dispõe sobre 

“criação de núcleo de atendimento de denúncias de violação aos 

direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e aos 

adolescentes”. 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 2464/2022, 

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

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Governador Lindenberg, 

que dispõe sobre “criação de núcleo de atendimento de denúncias 

de violação aos direitos e garantias, violência e abusos contra a 

criança e aos adolescentes”. 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 

2661/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e 

de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de 

Vila Pavão, que dispõe sobre “criação de núcleo de atendimento de 

denúncias de violação aos direitos e garantias, violência e abusos 

contra a criança e aos adolescentes”. 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 2761/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Vitória, que dispõe sobre “criação de núcleo de atendimento de 

denúncias de violação aos direitos e garantias, violência e abusos 

contra a criança e aos adolescentes”. 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 2762/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Vila Velha, que dispõe sobre “criação de núcleo de atendimento de 

denúncias de violação aos direitos e garantias, violência e abusos 

contra a criança e aos adolescentes”. 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 2763/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Vila Valério, que dispõe sobre “criação de núcleo de atendimento 

de denúncias de violação aos direitos e garantias, violência e 

abusos contra a criança e aos adolescentes”. 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 2764/2022, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito 

Municipal de Vila Pavão, que dispõe sobre “criação de núcleo de 

atendimento de denúncias de violação aos direitos e garantias, 

violência e abusos contra a criança e aos adolescentes”. 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 2765/2022, da Comissão de 

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

Prefeito Municipal de Viana, que dispõe sobre “criação de núcleo 

de atendimento de denúncias de violação aos direitos e garantias, 

violência e abusos contra a criança e aos adolescentes”. 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 2766/2022, da Comissão de 

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

Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, que dispõe sobre 

“criação de núcleo de atendimento de denúncias de violação aos 

direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e aos 
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adolescentes”. 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 2767/2022, 

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

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Vargem Alta, que dispõe 

sobre “criação de núcleo de atendimento de denúncias de violação 

aos direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e aos 

adolescentes”. 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 2768/2022, 

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

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Sooretama, que dispõe 

sobre “criação de núcleo de atendimento de denúncias de violação 

aos direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e aos 

adolescentes”. 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 2769/2022, 

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

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Serra, que dispõe sobre 

“criação de núcleo de atendimento de denúncias de violação aos 

direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e aos 

adolescentes”. 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 2770/2022, 

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

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, que 

dispõe sobre “criação de núcleo de atendimento de denúncias de 

violação aos direitos e garantias, violência e abusos contra a 

criança e aos adolescentes”. 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 

2771/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e 

de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de São Mateus, que 

dispõe sobre “criação de núcleo de atendimento de denúncias de 
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violação aos direitos e garantias, violência e abusos contra a 

criança e aos adolescentes”. 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 

2772/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e 

de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de São José do 

Calçado, que dispõe sobre “criação de núcleo de atendimento de 

denúncias de violação aos direitos e garantias, violência e abusos 

contra a criança e aos adolescentes”. 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 2773/2022, do Deputado Dr. Hércules ao Governador 

do Estado, para "Disponibilização dos anticoagulantes 

Rivaroxabana, Dabigatrana, Apixabana, Edoxabana ou similares, 

passando a fazer parte da lista de opções a serem utilizados para 

prevenção de acidente vascular isquêmico na fibrilação atrial e na 

profilaxia e tratamentos de fenômenos trombóticos venosos 

(trombose venosa, embolia pulmonar, entre outras indicações e de 

acordo com orientação e prescrição médica). 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 2774/2022, da Deputada Janete de Sá ao 

Governador do Estado, para Liberação temporária do acesso ao 

público às arquibancadas do Sambão do Povo, de forma gratuita, 

durante os desfiles dos grupos de acesso, que ocorrem na quinta e 

sexta-feira de carnaval em 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 2775/2022, da Deputada Janete de Sá ao Governador 

do Estado, para Instalação de redutor de velocidade (quebra molas) 

na Rodovia Dalmácio Espíndula, no perímetro urbano de 

Gonçalves, Distrito de Garrafão, próximo da igreja luterana, escola 

e cooperativa Cooperfruit, a pedido do Sr. Clovis Braun, vereador 

de Santa Maria de Jetibá. 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 

2776/2022, da Deputada Raquel Lessa ao Governador do Estado, 

para Implantação e instalação de uma Academia Saudável – 

Academia Popular, na Comunidade Lovo em 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 2777/2022, da 

Deputada Raquel Lessa ao Governador do Estado, para Construção 

de uma Quadra Poliesportiva, no Centro Comunitário Franco 

Rossetti, Município de Pedro Canário. Em discussão, não havendo 

quem queira discutir, 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 2778/2022, da Deputada Raquel Lessa ao Governador do 

Estado, que solicita reforma do parque infantil (playground) no 

Centro Comunitário Franco Rossetti, Município de Pedro Canário. 

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 2779/2022, do 

Deputado Pr. Marcos Mansur ao Governador do Estado, para 

liberação de 03 (três) vigas, de concreto, medindo 12 metros cada, 

para construção de 01 (uma) ponte na localidade de Córrego 

Cachoeira Bonita, município de Divino de São Lourenço. 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 2780/2022, do Deputado Dr. 

Emílio Mameri ao Governador do Estado, para que o Poder 

Executivo, por intermédio da Secretaria de Estado de Esporte e 

Lazer (SESPORT), promova a instalação de 1 (um) Campo Bom 

de Bola na localidade de Várzea Alegre, município de Santa 

Teresa. 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 2781/2022, 
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da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Senador Fabiano Contarato, que dispõe sobre 

“criação de núcleo de atendimento de denúncias de violação aos 

direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e aos 

adolescentes”. 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 2782/2022, 

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

sobre Drogas ao Senador Marcos do Val, que dispõe sobre “criação 

de núcleo de atendimento de denúncias de violação aos direitos e 

garantias, violência e abusos contra a criança e aos adolescentes”. 

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 2783/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas à Senadora Rose de Freitas, que dispõe sobre 

“criação de núcleo de atendimento de denúncias de violação aos 

direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e aos 

adolescentes”. 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 2784/2022, 

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

sobre Drogas à Senadora Lauriete Rodrigues, que dispõe sobre 

“criação de núcleo de atendimento de denúncias de violação aos 

direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e aos 

adolescentes”. 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 2785/2022, 

da Deputada Iriny Lopes ao Prefeito Municipal de Cariacica, 

dispõe sobre disponibilização do SORO ANTIOFÍDICO no Pronto 

Atendimento de Alto Lage, para atendimento dos casos de ataques 

de animais peçonhentos que venham acontecer no município. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação a 
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indicação é aprovada. Indicação nº 2786/2022, da Deputada Iriny 

Lopes ao Governador do Estado, para disponibilização do SORO 

ANTIOFÍDICO ao município de Cariacica, para atendimento dos 

casos de ataques de animais peçonhentos que venham acontecer 

naquele município. 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 

2787/2022, do Deputado Carlos Von ao Governador do Estado, 

para implementação de medidas concretas a ser realizada na 

comunidade de Pontal de Santa Mônica, e elevar o quantitativo da 

polícia ostensiva em patrulhamento nos bairros feito pela Polícia 

Militar, no município de Guarapari. 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 2788/2022, do Deputado Carlos Von ao Governador 

do Estado, para implementação de medidas concretas a ser 

realizada na comunidade de Kubitscheck, e elevar o quantitativo da 

polícia ostensiva em patrulhamento nos bairros feito pela Polícia 

Militar, no município de Guarapari. 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 2789/2022, do Deputado Carlos Von ao Governador 

do Estado, para implementação de medidas concretas a ser 

realizada na comunidade de Adalberto Simão Nader, e elevar o 

quantitativo da polícia ostensiva em patrulhamento nos bairros 

feito pela Polícia Militar, no município de Guarapari. 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 2790/2022, do Deputado Carlos 

Von ao Governador do Estado, para implementação de medidas 

concretas a ser realizada na comunidade de Jabaraí, e elevar o 

quantitativo da polícia ostensiva em patrulhamento nos bairros 

feito pela Polícia Militar, no município de Guarapari. O Sr. 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2791/2022, do Deputado Carlos 

Von ao Governador do Estado, para implementação de medidas 

concretas a ser realizada na comunidade do Aeroporto, e elevar o 

quantitativo da polícia ostensiva em patrulhamento nos bairros 

feito pela Polícia Militar, no município de Guarapari. 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 2792/2022, da Deputada Raquel 

Lessa ao Governador do Estado, para instalação do Sistema de 

Biometria no Posto de Atendimento Veicular – PAV de Pancas 

vinculado ao CIRETRAN Colatina. E 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 2793/2022, do Deputado Delegado Danilo Bahiense 

ao Governador do Estado, para retomada do trâmite do concurso 

público para preenchimento de vagas do cargo de Agente de 

Polícia Civil, aberto pelo edital nº 1/2012. 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 2794/2022, do Deputado Dr. Emílio 

Mameri ao Governador do Estado, para que o Poder Executivo, por 

intermédio da Secretaria de Estado de Educação (SEDU), 

constitua, em cada unidade escolar, um Comitê de Atenção 

Psicossocial, com a participação de representantes da Atenção 

Básica de Saúde responsável pelo território e da comunidade 

escolar, no intuito de dar toda atenção aos problemas psicossociais 

que afetam a comunidade escolar, agravados pela pandemia, no 

que se refere à alunos, professores e funcionários das Escolas 

Estaduais. 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 2795/2022, 

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

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Jaguaré, que dispõe sobre 
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“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência 

contra a criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, 

cinemas, amostras de arte, museus, feiras e eventos, show’s etc”. O 

Sr. 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 2796/2022, do 

Deputado Sergio Majeski ao Governador do Estado, para 

climatização em todas as salas de aulas, inserção adequada de 

acessibilidade do espaço escolar para as pessoas com deficiência 

física, melhorias na internet, bem como contratação de 

profissionais de limpeza e para o administrativo-ASE para a 

EEEFM PROF GERALDO COSTAALVES, localizada no 

município de Vila Velha. O Sr. 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 2797/2022, do Deputado Torino Marques ao 

Governador do Estado, para ampliação de linha de ônibus do 

Transcol no município de Serra. O Sr. 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 2798/2022, do Deputado Carlos Von ao Governador 

do Estado, para que através de parceria com o Poder Público 

Municipal, imprima a celeridade necessária para a adoção de 

medidas concretas e administrativas necessárias consubstanciadas 

na preservação da lagoa situada às margens da Rodovia Jones dos 

Santos Neves, entre os bairros Bela Vista, Nossa Senhora da 

Conceição, São Gabriel e São José, em Guarapari, a fim de dar 

vida a lagoa e transformar o local em área de lazer para a 

população da região. O Sr. 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 

2799/2022, do Deputado Carlos Von ao Governador do Estado, 
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para implementação de medidas concretas a serem efetivadas na 

comunidade em questão consubstanciadas na construção de quadra 

de esportes, bem como instalação de academia popular na praça 

principal situada na localidade de loteamento Pontal de Santa 

Arinda na Cidade de Guarapari, a fim de que a qualidade de vida 

da população seja elevada num ambiente propício à socialização. O 

Sr. 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 2800/2022, do 

Deputado Carlos Von ao Governador do Estado, para que imprima 

a celeridade necessária para propiciar a instalação de academia 

popular na praça principal situada na localidade de Vila Maria no 

município de Vargem Alta, de modo que a qualidade de vida da 

população seja elevada num ambiente propício à socialização e que 

o dever de garantia e promoção do bem-estar social seja cumprido. 

O Sr. 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 

2801/2022, do Deputado Dary Pagung ao Governador do Estado, 

para que seja realizadas reforma e reparos no Campo de Futebol, 

localizado no Distrito de Camará, no Município de Muqui. O Sr. 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 2802/2022, do 

Deputado Dary Pagung ao Governador do Estado, para que seja 

realizada reforma e reparos no Estádio João Vieira da Fraga, 

localizado na Rua Honório Fraga, no Município de Muqui. O Sr. 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 2803/2022, do 

Deputado Dary Pagung ao Governador do Estado, para construção 

das Instalações do Destacamento de Polícia Militar – DPM, situado 

no Município de Pancas. O Sr. 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 2804/2022, do Deputado Dary Pagung ao Governador 

do Estado, para construção das Instalações do Destacamento de 

Polícia Militar – DPM, situado no Município de Marilândia. O Sr. 

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 2805/2022, do 

Deputado Dary Pagung ao Governador do Estado, para 

Regulamentar as Funções dos Oficiais do Quadro Administrativo 

(QOA) da Policia Militar (PMES) e do Corpo de Bombeiros 

Militar (CBMES). O Sr. 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 2806/2022, do Deputado Bruno Lamas ao Governador do 

Estado, para que  seja implantada infraestrutura de telefonia móvel 

rural, na localidade da Zona Rural Do Distrito de Córrego da Onça, 

Santa Leopoldina, Município de Santa Leopoldina. O Sr. 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 2807/2022, do Deputado Bruno 

Lamas ao Governador do Estado, para que seja realizado 

reforma/ampliação da EEEFM Professora Maria da Paz Pimentel, 

Centro, Município de Fundão. O Sr. 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 2808/2022, da Deputada Janete de Sá ao Governador 

do Estado, para Criar uma Delegacia Especializada em Delito 

Rural no Município de Nova Venécia. O Sr. 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 2809/2022, do Deputado Delegado Danilo 

Bahiense ao Prefeito Municipal de Cariacica, para “Instalação de 

‘lombada’ na frente da EEEFM Alzira Ramos”. O Sr. O Sr. 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2810/2022, do Deputado 

Delegado Danilo Bahiense ao Prefeito Municipal de Cariacica, 

para “Instalação de ‘lombada’ na frente da EMEF São Jorge”. O 

Sr. 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 2811/2022, do 

Deputado Delegado Danilo Bahiense ao Prefeito Municipal de 

Cariacica, para “Isenção de pagamento de estacionamento rotativo 

a maiores de 60 anos de idade e pessoas portadoras de deficiência”. 

O Sr. 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 2812/2022, 

do Deputado Delegado Danilo Bahiense ao Prefeito Municipal de 

Vitória, para “Isenção de pagamento de estacionamento rotativo a 

maiores de 60 anos de idade e pessoas portadoras de deficiência”. 

O Sr. 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 2814/2022, 

do Deputado Delegado Danilo Bahiense ao Senhor Coronel 

Douglas Caus, Comandante-Geral da Polícia Militar, para 

“Atuação preventiva da Polícia Militar no entorno da EEEMF 

Alzira Ramos”. O Sr. 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 

2815/2022, do Deputado Delegado Danilo Bahiense ao Senhor 

Coronel Douglas Caus, Comandante-Geral da Polícia Militar, para 

“Atuação preventiva da Polícia Militar no entorno da EMEF São 

Jorge”. O Sr. 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 2816/2022, 

do Deputado Delegado Danilo Bahiense ao Prefeito Municipal de 

Cariacica, para “Atuação da Guarda Municipal no entorno da 

EMEF São Jorge”. O Sr. O Sr. Presidente coloca em discussão a 



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

18 

indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a 

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

2817/2022, do Deputado Delegado Danilo Bahiense ao Prefeito 

Municipal de Cariacica, para “Atuação da Guarda Municipal no 

entorno da EEEMF Alzira Ramos”. O Sr. 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 2818/2022, do Deputado Delegado Danilo 

Bahiense ao Prefeito Municipal de Cariacica, para “Instalação de 

Faixa de Pedestre na frente da  EEEMF Alzira Ramos”. O Sr. 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 2819/2022, do Deputado 

Delegado Danilo Bahiense ao Prefeito Municipal de Cariacica, 

para “Instalação de Faixa de Pedestre na frente da  EMEF São 

Jorge”. O Sr. 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 

2826/2022, do Deputado Gandini ao Governador do Estado, em 

parceria com o Município de Muniz Freire, para que seja realizada 

a construção de uma área de lazer no Bairro São Vicente localizado 

no município de Muniz Freire- ES. O Sr. 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 2827/2022, do Deputado Gandini ao 

Governador do Estado, em parceria com o Município de Dores do 

Rio Preto, e o DER-ES - Departamento de Edificações e de 

Rodovias do Estado do Espírito Santo, para que seja realizada a 

manutenção no asfalto Caminhos do Campo que liga o município 

de Dores do Rio Preto a Localidade de Mundo Novo. O Sr. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação a 

indicação é aprovada. Passa-se para a fase das comunicações. Com 

a palavra as Sras e Srs. Deputados: Doutor Hercules, Sergio 
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Majeski, Capitão Assumção, Delegado Danilo Bahiense, Torino 

Marques, Janete de Sá, (O Sr. Presidente coloca em votação ao 

plenário se todos concordam na aprovação do expediente. O Sr 

Presidente coloca em votação. Posto em votação é aprovado.) Eng° 

Jose Esmeraldo, Bruno Lamas, Luciano Machado e  Marcelo 

Santos. Passa-se para a fase da ordem do dia: É anunciada 

discussão única do Projeto de Lei nº 09/2019, do Deputado Doutor 

Hércules, que impõe a rejeição das contas dos gestores públicos e 

agentes políticos que não respeitarem as normas de acessibilidade e 

inclusão previstas no Estatuto da Pessoa com Deficiência - Lei 

13.146/2015. Publicado no Ales Digital do dia 04/02/2019. Parecer 

oral da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, com emenda 

substitutiva; parecer oral da Comissão de Finanças, pela rejeição e 

parecer nº 07/2022, da Comissão de Cidadania, pela aprovação, 

com acolhendo da emenda da Comissão de Justiça, publicados no 

Ales Digital dos dias 05/05/2021, 09/07/2021 e 28/04/2022. 

Baixado de pauta a pedido do autor. É anunciada discussão única 

do Projeto de Lei nº 218/2019, do Deputado Capitão Assumção, 

que assegura, através do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito 

do Estado, a realização em até trinta dias, dos exames destinados à 

comprovação de doença neoplásica.  Publicado no Ales Digital do 

dia 28/03/2019. Pareceres nºs 69/2021, da Comissão de Justiça, 

pela constitucionalidade/legalidade, com emendas; 41/2021, da 

Comissão de Saúde e 18/2022, da Comissão de Finanças, ambos 

pela aprovação, acolhendo as emendas da Comissão de Justiça, 

publicados no Ales Digital dos dias 27/10/2021 e 13/04/2022. O 

Sr. Presidente coloca em discussão. Não havendo oradores, encerra 

a discussão e anuncia a sua votação. Posto em votação o Projeto é 

aprovado. A Comissão de Justiça para redação final. O Sr. 

Presidente convoca a Comissão de Justiça, para oferecer parecer 

oral a Redação Final. O Sr. Deputado Dary Pagung faz a 

convocação e avoca para relatar a matéria que opina pela 

Constitucionalidade das emendas. Não havendo oradores para 

discutir o parecer, é anunciada sua votação, sendo aprovado pelos 
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membros da Comissão. O Projeto é devolvido a Mesa. O Sr. 

Presidente coloca em votação a Redação Final. Posta em votação a 

Redação Final é aprovada. A Secretaria para Extração dos 

autógrafos. É anunciada discussão única do Projeto de Lei nº 

770/2019, do Deputado Doutor Hércules, que proíbe a 

comercialização e o uso de cigarros eletrônicos no Estado. 

Publicado no Ales Digital do dia 12/09/2019. Na Comissão de 

Justiça o parecer n.º 129/2020, que é pela inconstitucionalidade, 

publicado no DPL do dia 27/07/2020, foi rejeitado em votação 

nominal em Plenário na Sessão Ordinária (Virtual) do dia 

25/08/2020. Pareceres nºs 24/2021, da Comissão de Saúde e 

14/2022, da Comissão de Finanças, ambos pela aprovação, 

publicados no Ales Digital dos dias 14/09/2021 e 13/04/2022. 

Baixado de pauta.  É anunciada discussão especial em 2ª sessão, do 

Projeto de Lei nº 14/2022, do Deputado Carlos Von, que declara a 

Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, em Vila Velha, 

patrimônio material, cultural e turístico do Estado. Publicado no 

Ales Digital do dia 18/01/2022. Não havendo deputado inscrito, a 

matéria segue para 3ª Sessão.  Faz o uso da palavra como líder do 

bloco parlamentar o Sr. Deputado Capitão Assumção. (Assume a 

Presidência o Sr. Deputado Adilson Espindula) Fase dos oradores: 

Fazem o uso da palavra as Sras e os Srs. Deputados: Sergio 

Majeski, Torino Marques, Capitão Assumção, Doutor Hercules, 

Eng° Jose Esmeraldo e Delegado Danilo Bahiense. 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 amanhã à hora regimental. Encerra-se a 

sessão às dezessete horas e trinta e um minutos.  


