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Octogésima Sexta Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa 

Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em vinte e um 

de Setembro de 2022. A hora regimental registram presença no 

painel eletrônico as Sras. e os Srs. Deputados Bruno Lamas, 

Cap. Assumção, Del. Danilo Bahiense, Dr. Hércules, Freitas, 

Hudson Leal, Iriny Lopes, Janete de Sá, Marcos Garcia, Marcos 

Madureira e Sergio Majeski. 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 a Sra e Sr.: Dr. Romulo Pessina e Dalila Kuster. O 

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

do expediente - para simples despacho: Ofícios nºs 110/2022 e 

322/2022, do Deputado Adilson Espíndula, justificando sua 

ausência na sessão ordinária realizada no dia 20 de setembro de 

2022.  Justificada a ausência, à Secretaria. Ofícios nºs 111/2022 

e 35/2022, do Deputado Marcos Garcia, justificando sua 

ausência na sessão ordinária realizada no dia 19 de agosto de 

2022.  Justificada a ausência, à Secretaria. Ofícios nºs 112/2022 

e 197/2022, do Deputado Dr. Emílio Mameri, justificando sua 

ausência na sessão ordinária realizada no dia 19 de setembro de 

2022.  Justificada a ausência, à Secretaria. Ofícios nºs 113/2022 

e 121/2022, do Deputado Theodorico Ferraço, justificando sua 

ausência na sessão ordinária realizada no dia 20 de setembro de 

2022.  Justificada a ausência, à Secretaria. Ofícios nºs 114/2022 

e 076/2022, do Deputado Freitas, justificando sua ausência nas 

sessões ordinárias realizadas nos dias 05, 13 e 20 de setembro de 

2022.  Justificadas as ausências, à Secretaria. Projeto de Lei 

Complementar nº 42/2022, do Deputado Bruno Lamas, que 

Dispõe acerca dos reflexos do Coronavírus SARS-CoV-2 

(COVID-19) na concessão de direitos e benefícios dos 
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servidores públicos capixabas. Após o cumprimento do artigo 

120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 

Cidadania e de Finanças. Projeto de Lei nº 446/2022, do 

Deputado Dary Pagung, que acrescenta item ao Anexo Único da 

Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de utilidade 

pública a Associação de Pais e Amigos de Apoio ao Esporte do 

Município de São Gabriel da Palha - ES - ASSOPAIS. À 

Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento 

Interno. 2ª Fase do Expediente – sujeito à deliberação: Indicação 

nº 3643/2022, do Deputado Gandini ao Governador do Estado, 

para instalação de Guard Rail (grade de proteção), na entrada da 

Rodovia ES 379 (Muniz Freire x Castelo) saindo da Rua 

Abramo felet em direção a Rod 379. 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 3644/2022, do Deputado Dary Pagung ao 

Governador do Estado, para aquisição de um Caminhão Coletor 

Compactador de Resíduos Sólidos para o Município de Laranja 

da Terra, 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 3645/2022, do Deputado Dary Pagung ao 

Governador do Estado, para aquisição de um Caminhão Coletor 

Compactador de Resíduos Sólidos para o Município de Muniz 

Freire, 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 3646/2022, do Deputado Dary Pagung ao 

Governador do Estado, para incluir no Programa Calçamento 

Rural os trechos localizados em frente à Igreja Luterana, no 

córrego Floresta, e, em frente à Igreja Ecumênica da comunidade 

de Pedra Bonita, na região do Distrito de Laginha, localizado no 

Município de Pancas – Estado do Espírito Santo. O Sr. 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3647/2022, do 

Deputado Carlos Von ao Governador do Estado, por intermédio 

da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura, a adoção de todas 

as medidas administrativas que se mostrem necessárias para que 

a dificuldade de acesso ao transporte público vivenciado pelos 

moradores das comunidades localizadas no município de 

Vargem Alta até o trevo da Fazenda do Estado, BR-262, seja 

solucionada definitivamente, garantindo-lhes linhas de ônibus 

em horários compatíveis com a necessidade de deslocamento dos 

usuários. 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 

3648/2022, do Deputado Theodorico Ferraço ao Governador do 

Estado, para que sejam instalados redutores eletrônicos de 

velocidade na rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Atílio 

Vivácqua, conhecida como a rodovia da morte em função dos 

rotineiros e sérios acidentes, muitos deles fatais. 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 3649/2022, do Deputado 

Bruno Lamas ao Governador do Estado, para o aumento do 

efetivo da Polícia Militar do Município de Santa Leopoldina; 

bem como o envio de suplementação orçamentária e celebração 

de termo de cooperação para a aquisição de novas viaturas para a 

Polícia Civil e Militar, ampliação dos programas e ações 

governamentais em benefícios de jovens e adolescentes, com a 

finalidade de dissuadir o uso de drogas e crescimento da 

criminalidade local; e restauração dos prédios e áreas públicas 

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

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



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

4 

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 

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 à matéria. O Sr. 

Deputado Gandini estando ausente, o Sr. Presidente consulta o 

Deputado Freitas se está apto a relatar a matéria. O Sr. Deputado 

Freitas recebe se prevalece de prazo regimental. O Sr. Presidente 

informa que as demais mateiras ficam sobrestadas. O Sr. 

Presidente registra a presença da Escola SEB – Vitória. Passa-se 

para a fase das comunicações. Com a palavra os Srs. Deputados: 

Theodorico Ferraço, Sergio Majeski, Eng. José Esmeraldo, 

(Assume a Presidência o Sr. Deputado Torino Marques)  Dr. 

Hércules, Del. Danilo Bahiense, (Assume a Presidência o Sr. 

Deputado Dr. Hércules) Carlos Von, Cap. Assumção, Bruno 

Lamas 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 dez 

horas e quatorze minutos.  


