ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Centésimo Décimo Sétima Sessão Ordinária Virtual Hibrida da
Terceira Sessão Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura,
realizada em dezesseis de Dezembro 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 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 1ª Secretaria, o Sr. Deputado Dary Pagung. 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 535/2021, do Governador do Estado,
encaminhando Projeto de Lei Complementar nº 37/2021, que "Cria a
Indenização por Convocação para Enfrentamento de Demandas
Excepcionais do Sistema Único de Saúde no âmbito do Poder
Executivo Estadual e dá outras providências". Após o cumprimento do
artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de
Cidadania, de Saúde e de Finanças. Mensagem nº 1275/2021, do
Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei Complementar nº
44/2021, que "Dispõe sobre parcerias do Estado com pessoas jurídicas
de direito privado, qualificadas como organização social, por meio de
contrato de gestão e dá outras providências”. Após o cumprimento do
artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de
Cidadania e de Finanças. Projeto de Lei nº 856/2021, da Deputada Iriny
Lopes, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de salas de
apoio à amamentação materna em Empresas Públicas e Privadas no
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âmbito do Estado do Espírito Santo. Após o cumprimento do artigo 120
do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Cidadania e de
Finanças. Projeto de Lei nº 858/2021, do Deputado Delegado Danilo
Bahiense, que dispõe sobre o direito de escolha do local de exercício do
respectivo cargo público, no âmbito do Estado do Espírito Santo, aos
candidatos aprovados de acordo com a ordem classificatória. Após o
cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de
Justiça, de Cidadania e de Finanças. Projeto de Lei nº 859/2021, do
Deputado Luciano Machado, que acrescenta item ao Anexo Único da
Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de utilidade pública
o Instituto ERLING LORENTZEN – IEL, localizado no Município de
Domingos Martins-ES. À Comissão de Justiça na forma do artigo 276
do Regimento Interno. Projeto de Lei nº 860/2021, da Mesa Diretora,
que altera a Lei nº 10.317, de 22 de dezembro de 2014, dispondo sobre
o 13º (décimo terceiro) subsídio do Deputado Estadual. Após o
cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de
Justiça, de Cidadania e de Finanças. Projeto de Lei nº 861/2021, do
Deputado Marcos Garcia, que garante a distribuição dos alimentos
típicos da merenda escolar, por meio de cestas básicas, às famílias dos
estudantes da educação da Rede Pública Estadual do Estado. Após o
cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de
Justiça, de Cidadania, de Assistência Social, de Educação e de
Finanças. Projeto de Lei nº 862/2021, do Deputado Marcos Garcia, que
Acrescenta item ao Anexo único da Lei nº 11.212 de 29 de outubro de
2020, que inclui no calendário oficial de eventos do estado do Espirito
Santo, o dia em Memória das Vítimas Fatais e de solidariedade às
vítimas graves da Covid-19. À Comissão de Justiça na forma do artigo
276 do Regimento Interno. Parecer no 93/2021, da Comissão Finanças,
em votação realizada na 14ª Reunião Extraordinária (virtual) conforme
Ata Taquigráfica publicada no DPL em 13/12/2021, pela aprovação,
com emendas, do Projeto de Lei nº 580/2021, oriundo da Mensagem
Governamental nº 364/2021, que "Estima a receita e fixa a despesa do
Estado para o exercício financeiro de 2022" (LOA). Tramita-se na
forma regimental. Requerimento de Informação nº 1949/2021, do
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Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de Educação,
solicitando informações acerca da finalidade desta abertura de crédito
suplementar para aquela Secretaria. Oficie-se. Requerimento de
Informação nº 1950/2021, do Deputado Capitão Assumção ao
Secretário de Estado de Justiça, solicitando informações acerca da
abertura de crédito suplementar para aquela Secretaria. Oficie-se.
Requerimento de Informação nº 1951/2021, do Deputado Capitão
Assumção ao Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, solicitando
informações acerca da abertura de crédito suplementar para aquela
Secretaria. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1952/2021, do
Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de Ciência e
Tecnologia, solicitando informações acerca da abertura de crédito
suplementar para aquela Secretaria. Oficie-se. Requerimento de
Informação nº 1953/2021, do Deputado Capitão Assumção ao
Secretário Chefe da Casa Civil, solicitando informações acerca da
abertura de crédito suplementar para aquela Secretaria. Oficie-se.
Requerimento de Informação nº 1954/2021, do Deputado Capitão
Assumção ao Secretário de Estado de Esporte e Lazer, solicitando
informações acerca da abertura de crédito suplementar para aquela
Secretaria. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1955/2021, do
Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de Mobilidade e
Infraestrutura, solicitando informações acerca da abertura de crédito
suplementar para aquela Secretaria. Oficie-se. Requerimento de
Informação nº 1956/2021, do Deputado Capitão Assumção ao
Secretário de Estado de Trabalho, solicitando informações acerca do
processo de nº 2021-MBQ29. Oficie-se. Requerimento de Informação
nº 1957/2021, do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado
de Trabalho, solicitando informações acerca do processo de nº 2021MBQ29. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1958/2021, do
Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de Trabalho,
solicitando informações acerca do processo de nº 2021-MBQ29. Oficiese. Requerimento de Informação nº 1959/2021, do Deputado Capitão
Assumção ao Secretário de Estado de Agricultura, solicitando
informações acerca do Resumo da Ordem de Fornecimento nº
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358/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1960/2021, do
Deputado Capitão Assumção ao Secretário Chefe da Casa Civil,
solicitando informações acerca do Decreto de nº 5027-R, de 13 de
dezembro de 2021. Oficie-se. Requerimento de Informação nº
1961/2021, do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de
Ciência e Tecnologia, solicitando informações acerca do Extrato de
Contrato nº 022/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação nº
1962/2021, do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de
Esporte e Lazer, solicitando informações acerca do Resumo da Ordem
de Fornecimento nº 016/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação
nº 1963/2021, do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado
de Governo, solicitando informações acerca do Resumo da Ordem de
Fornecimento nº 106/2021. Oficie-se. 2ª Fase do Expediente – Sujeito à
Deliberação: Requerimento de Urgência nº 297/2021, do Deputado
Adílson Espíndula, Líder do PTB, ao Projeto de Lei nº 841/2021 que
inclui no Plano Rodoviário Estadual o trecho de 4,66 Km, da Estrada
que tem início na localidade de Recreio em Santa Maria de Jetibá,
saindo da ES-368 e findando na ES-264, em São Sebastião do Belém,
Município de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. O Sr.
Presidente coloca em votação o requerimento. Posto em votação o
requerimento é aprovado. Parecer no 526/2021, da Comissão de Justiça,
em votação realizada na 29ª Reunião Ordinária (Virtual) conforme Ata
Taquigráfica, publicada no DPL em 07/12/2021, que concluiu pela
rejeição do despacho denegatório do Senhor Presidente da Mesa
Diretora, do Projeto de Lei nº 787/2019, do Deputado Capitão
Assumção, que proíbe as casas bancárias e congêneres a transferirem
recursos de seus correntistas para modalidade de investimento
incompatível com o perfil do investidor, e dá outras providências. O Sr.
Presidente coloca em votação o parecer da Comissão de Justiça. Posto
em votação é aprovado. A Procuradoria Geral para elaboração da
minuta do parecer. Indicação nº 8243/2021, da Comissão de Saúde, ao
Governador do Estado, para pagamento do Abono seja estendido para
todos os Servidores da Saúde, incluindo Aposentados e Pensionistas. O
Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores
4

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação a
indicação é aprovada. Indicação nº 8244/2021, do Deputado Marcos
Garcia, ao Governador do Estado, para concessão de desconto de 10%
(dez por cento) para o pagamento antecipado do Imposto sobre a
Propriedade de Veículo Automotor - IPVA 2022 e alargamento do
prazo, de 4 (quatro) para 6 (seis) meses, para o pagamento na
modalidade parcelada do imposto. 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 8245/2021, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao
Governador do Estado, para implementação, na rede estadual de ensino
público, da disciplina língua brasileira de sinais – LIBRAS. 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 8246/2021, da Deputada Raquel
Lessa, ao Governador do Estado, para aquisição de escavadeira
hidráulica para atender o município de São Mateus – ES. O Sr.
Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores
encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação a
indicação é aprovada. Indicação nº 8247/2021, do Deputado Delegado
Danilo Bahiense, ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, para
promover alteração na legislação permitindo o direito de escolha do
local de exercício do respectivo cargo público aos candidatos aprovados
em concurso público de acordo com a ordem classificatória. 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 8248/2021, do Deputado Delegado
Danilo Bahiense, ao Corregedor Geral de Justiça do Estado, para
promover alteração na legislação permitindo o direito de escolha do
local de exercício do respectivo cargo público aos candidatos aprovados
em concurso público de acordo com a ordem classificatória. 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 8249/2021, do Deputado Delegado
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Danilo Bahiense, ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
para permitir o direito de escolha do local de exercício do respectivo
cargo público aos candidatos aprovados em concurso público de acordo
com a ordem classificatória. 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
8251/2021, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado, para incentivar a doação de sangue pelos
reclusos do sistema prisional capixaba com oferta de benefício. 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 8252/2021, do Deputado Doutor
Hércules, ao Governador do Estado, para instalação de um posto de
atendimento da CESAN em Terra Vermelha, Região 5 de Vila Velha. 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 8253/2021, do Deputado Dr. Emílio
Mameri, ao Governador do Estado, para ampliar a cobertura vacinal
contra a Influenza no grupo de maior risco (idosos) e desenvolva
campanhas de prevenção para a população. 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. Passase para a fase da ordem do dia: É anunciada discussão única, em regime
de urgência, do Projeto de Lei n° 566/2021, da Deputada Janete de Sá,
que altera o artigo 1º, o Inciso V, do art. 8º e acrescenta o Anexo III, da
Lei nº 11.331, de 14 de julho de 2021, que institui o Programa de
Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais, nas condições que
especifica. Publicado no Ales Digital do dia 20/09/2021. (Anexado na
forma regimental, Projeto de Lei nº 623/2021, oriundo da Mensagem
Governamental nº 425/2021, que institui o Programa de Regularização
Incentivada de Multas e outras taxas do Instituto de Defesa
Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF, nas condições que
especifica). Publicado no Ales Digital do dia 19/10/2021. (Prazo
vencido, nos termos do art. 225 § 4º, do Regimento Interno). A matéria
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foi baixada de pauta a pedido do Deputado Gandini e deferido pelo
Senhor Presidente da Mesa Diretora na 115º sessão ordinária híbrida,
virtual e presencial do dia 14/12/2021. (Existem emendas modificativas
dos Deputados Dary Pagung e Gandini, para serem analisadas pelas
comissões parlamentares). Baixado de pauta. É anunciada discussão
única, em regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 843/2021, do
Deputado Alexandre Xambinho, que acrescenta alínea, inciso I e
acrescenta §3 ao art.6º e acrescenta o inciso III e acrescenta o §4º no
art. 12 da Lei 6.999/2001 que dispões sobre o Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores – IPVA. Publicado no Ales
Digital do dia 13/12/2021. (Prazo vencido, nos termos do art. 225 § 4º,
do Regimento Interno). O Sr. Presidente propõe a votação conjunta as
demais comissões. Posto em votação é aprovado. É feita reunião
conjunta das Comissões de Justiça e Finanças. O Sr. Deputado Gandini
faz a convocação das Comissões que opina pela Constitucionalidade e
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 Resolução nº 35/2021, da Deputada Iriny
Lopes, que cria a Comenda do Mérito Legislativo ROSILDA BRITO
FALCÃO, destinada a homenagear mulheres que atuam na Cultura do
Espírito Santo. Publicado no Ales Digital do dia 10/12/2021. (Prazo
vencido, nos termos do art. 225 § 4º, do Regimento Interno). (Existe
emenda modificativa da própria autora, anexado ao Projeto, para ser
analisada pelas comissões parlamentares). O Sr. Presidente propõe a
votação conjunta as demais comissões. Posto em votação é aprovado. É
feita reunião conjunta das Comissões de Justiça, Cidadania, Cultura e
Finanças. O Sr. Deputado Gandini faz a convocação das Comissões que
opina pela Constitucionalidade e Aprovação do projeto com emenda.
Não havendo oradores, o Sr. Presidente anuncia a votação do parecer,
sendo aprovado pelos membros das Comissões. O Projeto é devolvido a
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Mesa. O Sr. Presidente convoca a Comissão de Justiça, para oferecer
parecer oral a Redação Final . O Sr. Deputado Gandini faz a
convocação e avoca para relatar a matéria que opina pela
Constitucionalidade da emenda. Não havendo oradores para discutir o
parecer, é anunciada sua votação, sendo aprovado pelos 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.
Em mesa para promulgação. É anunciada discussão única, em regime
de urgência, do Projeto de Lei nº 325/2021, do Deputado Bruno Lamas,
que estabelece direitos e deveres do consumidor de serviços de
transporte público estadual e intermunicipal metropolitano em todo o
território do Estado do Espírito Santo e dá outras providências.
Publicado no Ales Digital do dia 06/07/2021. (Prazo vencido, nos
termos do art. 225 § 4º, do Regimento Interno). (Existe emenda do
próprio autor, anexado ao Projeto, para ser analisada pelas comissões
parlamentares). Retirada de pauta a pedido do autor. O Sr. Presidente
defere. Passa-se para a fase das comunicações: Fazem uso da palavra as
Sras. e os Srs. Deputados: Eng. José Esmeraldo, (Assume a Presidência
a Sra. Deputada Janete de Sá) Doutor Rafael Favatto, Doutor Hercules,
Delegado Danilo Bahiense, Capitão Assumção, Torino Marques,
Theodorico Ferraço, Sergio Majeski (Assume a Presidência o Sr.
Deputado Sergio Majeski) e Janete de Sá. Nada mais havendo a tratar,
o Sr. Presidente diz que irá encerrar a presente sessão, antes, porém,
convoca as senhoras e os senhores Deputados para a próxima que será
Solene hoje as quatorze horas. Encerra-se a presente sessão às onze
horas e cinquenta e três minutos.
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