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Octogésima Quinta Sessão Ordinária da Quarta Sessão 

Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em 

vinte de Setembro de 2022. A hora regimental registram 

presença no painel eletrônico as Sras. e os Srs. Deputados 

Alexandre Xambinho, Bruno Lamas, Carlos Von, Cap. 

Assumção, Cel. Alexandre Quintino, Dary Pagung, Del. Danilo 

Bahiense, Dr. Hércules, Dr. Emilio Mameri, Dr. Rafael Favatto, 

Eng. José Esmeraldo, Gandini, Iriny Lopes, Janete de Sá, 

Luciano Machado, Marcelo Santos, Marcos Madureira, e Pr. 

Marcos Mansur, Renzo Vasconcelos, Sergio Majeski e Torino 

Marques. O Sr. Presidente Dr. Hércules ocupa a cadeira da 

Presidência e invocando a proteção de Deus, declara aberta a 

sessão. O Sr. Presidente convida o Sr. Deputado Del. Danilo 

Bahiense a proceder leitura de um versículo da Bíblia. É 

dispensada a leitura da Ata da sessão anterior e considerada 

aprovada. É feito um minuto de silencio em homenagem as 

Sras.: Elisangela Barcelos e Maria Valadão Silva. O Sr. 

Presidente procede à leitura do seguinte Expediente: 1ª fase do 

expediente - para simples despacho: Ofícios nºs 107/2022 e 

43/2022, do Deputado Dary Pagung, justificando sua ausência na 

sessão ordinária realizada no dia 13 de setembro de 2022.  

Justificada a ausência, à Secretaria. Ofícios nºs 108/2022 e 

121/2022, do Deputado Renzo Vasconcelos, justificando sua 

ausência na sessão ordinária realizada no dia 10 de agosto de 

2022.  Justificada a ausência, à Secretaria. Ofícios nºs 109/2022 

e 276/2022, do Deputado Bruno Lamas, justificando sua 

ausência na sessão ordinária realizada no dia 19 de setembro de 

2022.  Justificada a ausência, à Secretaria. Mensagem nº 

1586/2022, do Governador do Estado, encaminhando Proposta 

de Emenda Constitucional nº 07/2022, que altera dispositivos da 

Constituição do Estado do Espírito Santo para criar a Polícia 

Científica. Junte-se à Proposta de Emenda Constitucional nº 

04/2020. Mensagem nº 1587/2022, do Governador do Estado, 



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

2 

encaminhando Projeto de Lei nº 443/2022, que dispõe sobre a 

divulgação de dados ambientais no Portal da Transparência pelo 

Governo do Estado do Espírito Santo. Após o cumprimento do 

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

Meio Ambiente e de Finanças. Projeto de Lei nº 444/2022, do 

Deputado Renzo Vasconcelos, que acrescenta dispositivo à Lei 

nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, que consolida normas 

referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, e dá 

outras providências. Após o cumprimento do artigo 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Ciência e 

Tecnologia e de Finanças. Projeto de Lei nº 445/2022, do 

Deputado Renzo Vasconcelos, que obriga o fornecimento de 

rodas e pneus sobressalentes em idênticas dimensões das demais 

rodas e pneus que equipam os veículos novos, nacionais e 

importados, comercializados no Estado do Espírito Santo. Após 

o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 

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

Em razão da leitura que acabamos de fazer das mensagens 

constantes dos itens 4 e 5 do expediente da presente sessão, fica 

atendida a questão de ordem suscitada na sessão anterior pelo 

Deputado Theodorico Ferraço sobre a leitura desses itens. 2ª 

Fase do Expediente – sujeito à deliberação: Indicação nº 

3638/2022, do Deputado Sergio Majeski ao Governador do 

Estado, para que sejam imediatamente convocados os aprovados 

no concurso público para os cargos de agente de suporte 

educacional, professor MaPP (pedagogo) e professor MaPB – 

edital SEGER/SEDU N° 01/2022, de 24 de janeiro de 2022. 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 3639/2022, do 

Deputado Sergio Majeski ao Governador do Estado, reitera a 

indicação n° 607/2022 cujo intuito é que o Governo encaminhe 
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Projeto de Lei alterando a Lei Complementar nº 115/1998, de 

modo que passe a ser permitida a concessão de Carga Horária 

Especial (CHE) ao profissional do magistério com dois vínculos 

ativos. 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 

3640/2022, do Deputado Renzo Vasconcelos ao Governador do 

Estado, para reforma e ampliação da escola Profª Aldy Soares 

Merçon Vargas, no município de Conceição 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 3641/2022, do 

Deputado Renzo Vasconcelos ao Governador do Estado, para a 

asseguração de acessibilidade para os deficientes auditivos no 

DETRAN, tendo em vista a necessidade de atender as demandas 

relacionadas acessibilidade das pessoas com deficiência auditiva 

e pessoas surdas. 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 3642/2022, do Deputado Renzo Vasconcelos ao Governador 

do Estado, para criação de um serviço de mensagens 

amplamente divulgado que auxilie os deficientes auditivos e os 

surdos em casos de emergência, se equiparando ao 190, tendo 

em vista a necessidade de atender as demandas relacionadas a 

acessibilidade social do Estado. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão 

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

aprovada. Passa-se para a fase das comunicações. Com a palavra 

os Srs. Deputados: Sergio Majeski, Cap. Assumção, Del. Danilo 

Bahiense, Janete de Sá e Eng. José Esmeraldo. Passa-se para a 

ordem do dia: É anunciada á discussão única, nos termos do art. 

66, § 6º, da Constituição Estadual, do veto total, ao Projeto de 

Lei nº 07/2021, de autoria do Deputado Sergio Majeski, que 

altera a Lei nº 11.227, de 29 de dezembro de 2020, para incluir o 
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Índice Municipal de Qualidade do Meio Ambiente - IQM. 

Publicado no Ales Digital do dia 15/01/2021. Mensagem de 

Veto nº 41/2022, publicada no ALES digital do dia 04/08/2022. 

Na Comissão de Justiça o relator, Deputado Freitas, se 

prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na 84ª 

Sessão Ordinária do dia 19/09/2022. (Prazo até o dia 

26/09/2022). O Sr. Presidente convoca a Comissão de 

Constituição e Justiça para oferecer parecer oral ao Veto. O Sr. 

Deputado Gandini recebe e informa que o relator está ausente a 

matéria se prevalece de prazo regimental. O Sr. Presidente 

informa que as demais mateiras ficam sobrestadas. Passa-se para 

o Grande Expediente: Faz o uso da palavra na fase das lideranças 

partidárias do PL o Sr. Deputado Cap. Assumção. Passa-se para 

á fase dos oradores: Fazem o uso da palavra os Srs. Deputados 

Sergio Majeski, Eng. José Eseraldo, Dr. Hércules, (Assume a 

Presidência o Sr. Deputado Dr. Hércules) Eng. Jsé Esmeraldo e 

Torino Marques.  

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 no horário 

regimental. Deixam de comparecer a sessão os Srs. Deputados: 

Adilson Espindula, Erick Musso, Freitas, Hudson Leal, Luiz 

Durão, Raquel Lessa, Theodorico Ferraço, Marcos Garcia e 

Vandinho Leite. Encerra-se a sessão às dezesseis horas e vinte e 

nove minutos. 


