ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Vigésima Nona Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa
Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em dezenove
Abril de 2022. 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. ocupam as cadeiras da 1ª e 2ª
Secretarias, respectivamente, os Srs. Deputados Dary Pagung 1ª
Secretário e Marcos Garcia 2º Secretário. 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: 1ª fase do expediente para simples despacho: Projeto de Lei nº 172/2022, do Deputado
Bruno Lamas, que dispõe sobre a transparência e publicidade na
utilização de sistemas de videomonitoramento para fiscalização
viária. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno,
às Comissões de Justiça, de Ciência e Tecnologia, de Mobilidade
Urbana e de Finanças. Requerimento de Informação nº 680/2022,
do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado da
Saúde, solicitando informação acerca da Ordem de Fornecimento
nº 1050/2022. Oficie-se. Requerimento de Informação nº
681/2022, do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de
Estado da Saúde, solicitando informação acerca da Ordem de
Fornecimento nº 1013/2022. Oficie-se. Requerimento de
Informação nº 682/2022, do Deputado Capitão Assumção ao
Secretário de Estado da Saúde, solicitando informação acerca da
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Ordem de Fornecimento nº 0708/2022. Oficie-se. Requerimento
de Informação nº 683/2022, do Deputado Capitão Assumção ao
Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura
e Pesca, solicitando informação acerca do Extrato de Contrato nº
0184/2022. Oficie-se. Pedindo e obtendo a palavra pela ordem o
Sr. Deputado Dary Pagung solicita a inversão da pauta. O Sr.
Presidente coloca em votação. Posto em votação é aprovado.
Passa-se para a fase da ordem do dia: É anunciada discussão
única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 399/2021, do
Deputado Pr. Marcos Mansur, que institui o Estatuto de Liberdade
Religiosa no Estado do Espírito Santo na forma do Inciso VI do
Artigo 5º da Constituição Federal e dá outras providências.
Publicado no Ales Digital do dia 05/08/2021. Parecer nº
156/2022, da Comissão de Justiça pela constitucionalidade, com
emendas. Na Comissão de Finanças o relator, Deputado Freitas,
se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na 28ª
sessão ordinária do dia 18/04/2022. (Prazo até o dia 27/04/2022).
(Existem emendas anexadas ao projeto, do próprio autor, para
serem analizadas pela comissão). O Sr. Presidente convoca a
Comissão de Finanças, para oferecer parecer oral ao Projeto. O
Sr. Deputado Marcelo Santos faz a convocação e avoca para
relatar a matéria que opina pela Aprovação com o acolhimento da
emenda. Não havendo oradores para discutir o parecer, é
anunciada sua votação, sendo aprovado pelos membros da
Comissão com a emenda. O Projeto é devolvido a Mesa. O Sr.
Presidente coloca em discussão. Não havendo oradores, encerra a
discussão e anuncia a sua votação. Posto em votação o Projeto é
aprovado com a emenda. Á Comissão de Justiça para redação
final. 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.
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Presidente coloca em votação a Redação Final. Posta em votação
a Redação Final é aprovada. A Secretaria para Extração dos
autógrafos. 2ª fase do expediente – sujeito à deliberação:
Indicação nº 2469/2022, do Deputado Carlos Von ao Governador
do Estado, para adoção de medidas a serem concretizadas
consubstanciadas no fornecimento de computadores para sala de
informática, secretaria, sala de professores e biblioteca da Escola
Estadual Dr. Silva Mello, localizada no bairro Itapebussu, em
Guarapari, a fim de que tal recurso tecnológico seja
disponibilizado para alunos e servidores da referida escola de
modo a potencializar a qualidade da educação e trazer maior
eficiência e celeridade nas tarefas a serem realizadas pelos
servidores da escola em questão. 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 2470/2022, do Deputado Carlos Von ao Governador
do Estado, para adoção de medidas a serem concretizadas
consubstanciadas no fornecimento de novos computadores para
sala de informática, secretaria, sala de professores e biblioteca da
Escola Estadual Lyra Ribeiro Santos, localizada no bairro
Kubitschek, em Guarapari, a fim de que tal recurso tecnológico
seja disponibilizado para alunos e servidores da referida escola de
modo a potencializar a qualidade da educação e trazer maior
eficiência e celeridade nas tarefas a serem realizadas pelos
servidores da escola em questão. 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 2471/2022, do Deputado Carlos Von ao Governador
do Estado, para adoção de medidas a serem concretizadas
consubstanciadas no fornecimento de computadores para sala de
informática, secretaria, sala de professores e biblioteca da Escola
Estadual Leandro Escobar, localizada no bairro Perocão, em
Guarapari, a fim de que tal recurso tecnológico seja
disponibilizado para alunos e servidores da referida escola de
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modo a potencializar a qualidade da educação e trazer maior
eficiência e celeridade nas tarefas a serem realizadas pelos
servidores da escola em questão. 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 2472/2022, do Deputado Carlos Von ao Governador
do Estado, para adoção de medidas a serem concretizadas
consubstanciadas no fornecimento de computadores para sala de
informática, secretaria, sala de professores e biblioteca da Escola
Estadual Rio Claro, localizada no bairro Rio Claro, em Guarapari,
a fim de que tal recurso tecnológico seja disponibilizado para
alunos e servidores da referida escola de modo a potencializar a
qualidade da educação e trazer maior eficiência e celeridade nas
tarefas a serem realizadas pelos servidores da escola em questão.
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 2473/2022, do
Deputado Carlos Von ao Governador do Estado, para adoção de
medidas a serem concretizadas consubstanciadas no fornecimento
de computadores para sala de informática, secretaria, sala de
professores e biblioteca da Escola Estadual Zenóbia Leão,
localizada no bairro São Judas Tadeu, em Guarapari, a fim de que
tal recurso tecnológico seja disponibilizado para alunos e
servidores da referida escola de modo a potencializar a qualidade
da educação e trazer maior eficiência e celeridade nas tarefas a
serem realizadas pelos servidores da escola em questão. 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 2474/2022, do
Deputado Carlos Von ao Governador do Estado, para adoção de
medidas a serem concretizadas consubstanciadas no fornecimento
de computadores para sala de informática, secretaria, sala de
professores e biblioteca da Escola Estadual Manoel Rosindo da
Silva, localizada no bairro Meaípe, em Guarapari, a fim de que tal
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recurso tecnológico seja disponibilizado para alunos e servidores
da referida escola de modo a potencializar a qualidade da
educação e trazer maior eficiência e celeridade nas tarefas a serem
realizadas pelos servidores da escola em questão. 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 2475/2022, do Deputado Carlos Von ao
Governador do Estado, para adoção de medidas a serem
concretizadas consubstanciadas no fornecimento de computadores
para sala de informática, secretaria, sala de professores e
biblioteca da Escola Estadual Angélica Paixão, localizada no
bairro Itapebussu, em Guarapari, a fim de que tal recurso
tecnológico seja disponibilizado para alunos e servidores da
referida escola de modo a potencializar a qualidade da educação e
trazer maior eficiência e celeridade nas tarefas a serem realizadas
pelos servidores da escola em questão. 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 2476/2022, do Deputado Carlos Von ao Governador
do Estado, para adoção de medidas a serem concretizadas
consubstanciadas no fornecimento de computadores para sala de
informática, secretaria, sala de professores e biblioteca da Escola
Estadual Zuleima Fortes Faria, localizada no bairro Itapebussu,
em Guarapari, a fim de que tal recurso tecnológico seja
disponibilizado para alunos e servidores da referida escola de
modo a potencializar a qualidade da educação e trazer maior
eficiência e celeridade nas tarefas a serem realizadas pelos
servidores da escola em questão. 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 2477/2022, do Deputado Carlos Von ao Governador
do Estado, para adoção de medidas concretas e administrativas a
serem implementadas por meio da secretaria competente, para que
esta diminua o tempo que o dispositivo temporizador do semáforo
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afixado no cruzamento entre a Rua Juiz de Fora e a Avenida
Padre José Anchieta, próximo ao Supermercado Sempre Tem
permanece fechado, a fim de que possibilite maior fluidez no
trânsito da referida 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 2478/2022, do Deputado Carlos Von ao Governador do Estado,
para adoção de medidas concretas e administrativas a serem
implementadas por meio da secretaria competente, para que esta
diminua o tempo que o dispositivo temporizador do semáforo
afixado no cruzamento entre a Rua Juiz de Fora e a Avenida
Padre José Anchieta, próximo ao Supermercado Sempre Tem
permanece fechado, a fim de que possibilite maior fluidez no
trânsito da referida 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 2519/2022, do Deputado Carlos Von ao Governador do Estado,
para adoção de medidas concretas e administrativas a serem
implementadas por meio da autarquia estadual DER-ES, para que
esta diminua o tempo que o dispositivo temporizador do semáforo
afixado no cruzamento entre a Rua Juiz de Fora e a Avenida
Padre José Anchieta permanece fechado, em Guarapari, a fim de
que possibilite maior fluidez no trânsito da referida 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 2523/2022, do
Deputado Dary Pagung ao Governador do Estado, para incluir no
Programa Caminhos do Campo, o asfaltamento do trecho que liga
o distrito 25 de julho à comunidade de 15 de agosto, no 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 2524/2022, do Deputado Dary Pagung ao Governador do
Estado, para realizar o projeto e posterior asfaltamento do trevo
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de Patrimônio de Cristalina a Comunidade do Poção, município
de Nova Venécia, no 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 2525/2022, do Deputado Marcos Garcia
ao Governador do Estado, para construção de uma Academia
Popular para o bairro Niterói, município de Piúma. 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. É anunciada discussão especial
em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 228/2020, do Deputado Dr.
Rafael Favatto, que dispõe sobre a distribuição gratuita, por parte
do Estado do Espírito Santo, de álcool gel antisséptico para idosos
e portadores de outras enfermidades, enquanto durar o estado de
Calamidade Pública em decorrência da pandemia causada pelo
agente Coronavírus - Covid-19. Publicado no Ales Digital do dia
08/04/2022. Não havendo Deputado inscrito, a matéria segue para
a 2ª sessão.
É anunciada discussão especial em 1ª sessão, do
Projeto de Lei nº 873/2021, do Deputado Dr. Rafael Favatto, que
dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de microchips para
a precisa identificação de cães e gatos domésticos. Publicado no
Ales Digital do dia 21/12/2021. (Em anexo, por se tratar de
matéria correlata, Projeto de Lei nº 68/2022, do Deputado Marcos
Garcia). Não havendo Deputado inscrito, a matéria segue para a 2ª
sessão. É anunciada discussão especial em 1ª sessão, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 56/2021, do Deputado Delegado Danilo
Bahiense e outros, que susta os efeitos da Portaria Conjunta nº 18R, de 10 de setembro de 2021, da Secretaria de Estado de
Segurança Pública e Defesa Social - SESP, que normatiza e
regulamenta a metodologia e o fluxo de procedimentos para a
utilização de Sistema Audiovisual e de Videoconferência na
realização da lavratura dos procedimentos de Polícia Judiciária no
âmbito da Polícia Civil do Estado - PCES. Publicado no Ales
Digital do dia 13/10/2021. Não havendo Deputado inscrito, a
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matéria segue para a 2ª sessão. É anunciada discussão especial
em 1ª sessão, do Projeto de Resolução nº 34/2021, do Deputado
Carlos Von, que cria a Comenda do Mérito Legislativo São José
de Anchieta no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do
Espírito Santo. Publicado no Ales Digital do dia 07/12/2021. Não
havendo Deputado inscrito, a matéria segue para a 2ª sessão. É
anunciada discussão especial em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº
10/2022, do Deputado Carlos Von, que declara as feiras livres
como patrimônio histórico, imaterial e cultural do Estado.
Publicado no Ales Digital do dia 18/01/2022. Não havendo
Deputado inscrito, a matéria segue para a 2ª sessão. É anunciada
discussão especial em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 11/2022, do
Deputado Carlos Von, que declara a Catedral Metropolitana de
Vitória, patrimônio material, cultural e turístico do Estado.
Publicado no Ales Digital do dia 18/01/2022. Não havendo
Deputado inscrito, a matéria segue para a 2ª sessão. É anunciada
discussão especial em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 12/2022, do
Deputado Carlos Von, que declara o Poço/Fonte dos Jesuítas, em
Guarapari, patrimônio material, cultural e turístico do Estado.
Publicado no Ales Digital do dia 18/01/2022. Não havendo
Deputado inscrito, a matéria segue para a 2ª sessão.
É
anunciada discussão especial em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº
13/2022, do Deputado Carlos Von, que declara o Museu Vale, 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 a 2ª sessão.
É
anunciada discussão especial em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº
15/2022, do Deputado Carlos Von, que declara a Igreja dos Reis
Magos, na Serra, patrimônio material, cultural e turístico do
Estado. Publicado no Ales Digital do dia 18/01/2022. Não
havendo Deputado inscrito, a matéria segue para a 2ª sessão. É
anunciada discussão especial em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº
16/2022, do Deputado Carlos Von, que declara a Gruta do Frei
Pedro Palácios, em Vila Velha, patrimônio material, cultural e
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turístico do Estado. Publicado no Ales Digital do dia 18/01/2022.
Não havendo Deputado inscrito, a matéria segue para a 2ª sessão.
É anunciada discussão especial em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº
17/2022, do Deputado Carlos Von, que declara o Farol de Santa
Luzia, 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 a 2ª sessão. É
anunciada discussão especial em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº
21/2022, do Deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre as
empresas permissionárias e concessionárias responsáveis pelo
transporte público Intermunicipal a serem obrigadas a instalar
câmeras de ré com sensores e acessórios sonoros nos coletivos, no
âmbito do Estado. Publicado no Ales Digital do dia 26/01/2022.
Não havendo Deputado inscrito, a matéria segue para a 2ª sessão.
É anunciada discussão especial em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº
23/2022, do Deputado Dr. Rafael Favatto, que dispõe sobre a
compensação de créditos de energia solar fotovoltaica gerado por
entidades beneficentes e sem fins lucrativos, declaradas de
utilidade pública, e dá outras providências. Publicado no Ales
Digital do dia 27/01/2022. Não havendo Deputado inscrito, a
matéria segue para a 2ª sessão. É anunciada discussão especial em
1ª sessão, do Projeto de Lei nº 35/2022, do Deputado Vandinho
Leite, que proíbe o requerimento de passaporte vacinal para
qualquer estabelecimento público ou privado, a vedação de
circulação e/ou permanência de pessoas no âmbito do Estado do
Espírito Santo. Publicado no Ales Digital do dia 07/02/2022. Não
havendo Deputado inscrito, a matéria segue para a 2ª sessão. É
anunciada discussão especial em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº
57/2022, do Deputado Dr. Rafael Favatto, que reconhece o risco
da atividade e a efetiva necessidade do porte de arma de fogo ao
atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente
constituídas nos termos do inciso IX do art. 6º da Lei Federal nº
10.86/03. Publicado no Ales Digital do dia 14/02/2022. (Em
anexo, por se tratarem de matérias correlatas, Projeto de Lei nº
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62/2022, do Deputado Capitão Assumção e Projeto de Lei nº
65/2022, do Deputado Vandinho Leite). Não havendo Deputado
inscrito, a matéria segue para a 2ª sessão. É anunciada discussão
especial em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 64/2022, do Deputado
Bruno Lamas, que dispõe sobre a proibição de concessão e
cobrança de tarifas no trecho denominado Sistema Rodovia do
Sol, e dá outras providências. Publicado no Ales Digital do dia
15/02/2022. Não havendo Deputado inscrito, a matéria segue para
a 2ª sessão.
É anunciada discussão especial em 1ª sessão, do
Projeto de Lei nº 79/2022, da Deputada Janete de Sá, que
acrescenta item ao Anexo Único da Lei nº 10.975, de 14 de
janeiro de 2019, denominando Miguel Lourenço da Costa o trecho
de 10,5km de rodovia que tem inicio a partir da sede do município
de Divino de São Lourenço ao entroncamento final no sentido ao
Patrimônio da Penha, no município de Divino de São Lourenço.
Publicado no Ales Digital do dia 18/02/2022. Não havendo
Deputado inscrito, a matéria segue para a 2ª sessão. É anunciada
discussão especial em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 85/2022, do
Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao Anexo I da
Lei nº 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao Município
de Guaçuí o Título de Capital Simbólica do Espírito Santo no
advento de sua Data ou Festa Magna. Publicado no Ales Digital
do dia 22/02/2022. Não havendo Deputado inscrito, a matéria
segue para a 2ª sessão. É anunciada discussão especial em 1ª
sessão, do Projeto de Lei n° 113/2022, da Deputada Iriny Lopes,
que dispõe sobre a publicação dos resultados de análise da
qualidade da água distribuída pelas empresas de abastecimento de
água e saneamento localizadas no Estado. Publicado no Ales
Digital do dia 10/03/2022. Não havendo Deputado inscrito, a
matéria segue para a 2ª sessão. É anunciada discussão especial em
1ª sessão, do Projeto de Lei nº 127/2022, do Deputado Sergio
Majeski, que acrescenta dispositivo à Lei 10.179/2014, que trata
da Política Estadual de Recursos Hídricos, estabelecendo a
criação de plano de redução de perdas e desperdício pelas
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distribuidoras de água do Estado do Espírito Santo. Publicado no
Ales Digital do dia 21/03/2022. Não havendo Deputado inscrito, a
matéria segue para a 2ª sessão. Passa-se para a fase das
comunicações, com a palavra os Srs. Deputados: Pastor Marcos
Mansur, Sergio Majeski, Torino Marques, (Assume a Presidência
o Sr. Deputado Adilson Espindula) Capitão Assumção, Carlos
Vin. Delegado Danilo Bahiense e Doutor Hercules. Grande
Expediente: Faz o uso da palavra como líder do bloco parlamentar
o Sr. Deputado Engenheiro Jose Esmeraldo. Passa-se para á fase
dos oradores: Fazem o uso da palavra os Srs. Deputados Janete de
Sá, Freitas, Sergio Majeski, Capitão Assumção e Doutor
Hercules. 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 Solene hoje as 19 horas.
Encerra-se a sessão as dezessete horas e dez minutos.
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