ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Quadragésima setima Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa
Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em sete de junho 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 Marcelo Santos ocupa a cadeira da
Presidência e invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão. O
Sr. Presidente convida o Sr. Deputado Delegado Danilo Bahiense para
proceder a leitura de um versículo da Bíblia. A convite de S.Exª.
Ocupa a cadeira da 1ª e 2ª secretarias os Srs. Deputados Marcos Garcia
e Cel. Alexandre Quintino. O Sr. Deputado Dr. Hércules requer um
minuto de silêncio em homenagem ao Sr. Pedro de Souza Filho. O Sr.
Presidente procede à leitura do seguinte Expediente: 1ª parte: 1ª fase
do expediente - para simples despacho: Ofícios nºs 57/2022 - 81/2022,
do Deputado Torino Marques, indicando o Senhor SAMUEL GENTIL
MUNIZ BATISTA – Presidente da APRAES, para fazer uso da
Tribuna Popular na sessão ordinária do dia 04 de julho de 2022, onde
falará sobre “TERRAS DEVOLUTAS e DE QUILOMBOLAS E A
LEGITIMAÇÃO FRAUDULENTA por suposta Compra e Venda em
favor da Suzano e anuladas pela Justiça Federal”. Defiro. Ofícios nºs
58/2022 - 82/2022, do Deputado Torino Marques, indicando o Senhor
EMILIANO WOLKART DE OLIVEIRA – Secretário Geral da CROOES (Câmara Regional de Optometria e ótica do ES), para fazer uso da
Tribuna Popular na sessão ordinária do dia 01 de agosto de 2022, onde
falará sobre “OPTOMETRIA SAÚDE VISUAL PARA TODOS”.
Defiro. Mensagem nº 025/2022, do Governador do Estado,
encaminhando veto parcial ao Projeto de Lei nº 64/2021, de autoria do
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Deputado Marcos Garcia, que cria procedimentos de observância
obrigatória para a administração de vacinas, soros e imunoglobulinas
realizada no Estado do Espírito Santo e dá outras providências. Ciente.
À Comissão de Justiça. Ofício nº 2715, do Presidente do Tribunal de
Contas do Estado, encaminhando Projeto de Lei Complementar nº
031/2022, que altera a Lei Complementar 959, de 16 de dezembro de
2020, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado, pelo
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCEES). Após o
cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de
Justiça, de Cidadania e de Finanças. Projeto de Lei nº 259/2022, do
Deputado Luiz Durão, que assegura às vítimas de violência doméstica e
familiar o direito à comunicação prévia quando do relaxamento de
medida de privação de liberdade ou de medida protetiva de urgência
aplicada contra quem deu causa à violência. Após o cumprimento do
artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de
Cidadania, de Segurança e de Finanças. Projeto de Lei nº 260/2022, do
Deputado Vandinho Leite, que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS na aquisição de automóveis utilitários e Isenção
do Imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA, para
aqueles que se enquadrarem na condição de feirantes, no âmbito do
Estado do Espirito Santo, e dá outras providências. Após o
cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de
Justiça, de Agricultura e de Finanças. Projeto de Lei nº 261/2022, do
Deputado Coronel Alexandre Quintino, que cria no Estado do Espírito
Santo a “Rota dos Queijos”. Após o cumprimento do artigo 120 do
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Turismo e de Finanças.
Projeto de Decreto Legislativo nº 037/2022, do Deputado Bruno
Lamas, 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. Miguel Constantino Colaço. Às Comissões de
Justiça e de Cidadania na forma do artigo 276 do Regimento Interno.
Projeto de Decreto Legislativo nº 038/2022, do Deputado Bruno
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Lamas, 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. Isaias Bispo Dos Santos. Às Comissões de
Justiça e de Cidadania na forma do artigo 276 do Regimento Interno.
Projeto de Decreto Legislativo nº 039/2022, 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. Kady Kettyllyng Silva de Souza. Às
Comissões de Justiça e de Cidadania na forma do artigo 276 do
Regimento Interno. Requerimento nº 021/2022, do Deputado Coronel
Alexandre Quintino, de retirada e arquivamento do Projeto de Lei nº
257/2022, de sua autoria, que dispõe sobre a criação no Estado do
Espírito Santo a “Rota do Queijo”. Defiro. Requerimento de
Informação nº 990/2022, do Deputado Carlos Von à Secretaria de
Ciência,
Tecnologia,
Inovação,
Educação
Profissional
e
Desenvolvimento Econômico, solicitando informação de quais foram as
micro, pequenas e médias empresas beneficiados e seus respectivos
valores, com empréstimos do Bandes nos anos de 2019, 2020, 2021 e
2022, através da Linha Bandes Retomada, dentre outros assuntos
correlatos. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 991/2022, do
Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado da Saúde,
solicitando informação acerca da ordem de fornecimento nº 1292/2022,
contratou a Empresa NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A, para aquisição
de medicamentos. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 992/2022,
do Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado da Saúde,
solicitando informação acerca da ordem de fornecimento nº 1623/2022,
contratou a Empresa JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA,
para aquisição de medicamentos. Oficie-se. Requerimento de
Informação nº 993/2022, do Deputado Capitão Assumção à Secretaria
de Estado da Saúde, solicitando informação acerca da ordem de
fornecimento nº 1614/2022, contratou a Empresa ABBVIE
FARMACEUTICA LTDA, para aquisição de medicamentos. Oficie-se.
Requerimento de Informação nº 994/2022, do Deputado Capitão
Assumção à Secretaria de Estado da Saúde solicitando informação
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acerca da ordem de fornecimento nº 1679/2022, contratou a Empresa
ES PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, para aquisição de material
de consumo. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 995/2022, do
Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado da Saúde,
solicitando informação acerca da ordem de fornecimento nº 1685/2022,
contratou a Empresa HOSPINOVA DISTRIB.DE PROD.
HOSPITALARES LTDA, para aquisição de material de medicamentos.
Oficie-se. Requerimento de Informação nº 996/2022, do Deputado
Capitão Assumção à Secretaria de Estado da Saúde, solicitando
informação acerca da ordem de fornecimento nº 1705/2022, contratou a
Empresa NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME, para aquisição de material de medicamentos. Oficie-se.
Requerimento de Informação nº 997/2022, do Deputado Capitão
Assumção à Secretaria de Estado da Saúde, solicitando informação
acerca da ordem de fornecimento nº 1648/2022, contratou a Empresa
PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACÊUTICOS S/A, para
aquisição de material de medicamentos. Oficie-se. Requerimento de
Informação nº 998/2022, do Deputado Capitão Assumção à Secretaria
de Estado da Educação, solicitando informação acerca da Portaria n º
123-R, de 03 de junho de 2022, que estabelece a Descentralização da
Execução de Créditos Orçamentários, através do Termo de Cooperação
nº 092/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 999/2022, do
Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento, Aquicultura e Pesca, solicitando informação acerca do
processo de nº 2022-WXKQV,contratou a Empresa GEMINI
CONSTRUÇÃO LTDA, no valor de R$ 28.850,00 (vinte e oito mil,
oitocentos e cinquenta reais), para aquisição 39.279.120/0001-05.
Objeto: Aquisição de SUPERESTRUTURA E COBERTURA DE
GALPÃO EM CONCRETO PRÉ - MOLDADO TIPO 2. Oficie-se.
Requerimento de Informação nº 1000/2022, do Deputado Capitão
Assumção à Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento,
Aquicultura e Pesca, solicitando informação acerca do processo de nº
2022-VQ9D9, contratou a Empresa PINHALENSE S/A MÁQUINAS
AGRÍCOLAS, no valor de R$ 70.539,00 (setenta mil, quinhentos e
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trinta e nove reais), para aquisição de 01 (um) descascador conjugado
para beneficiamento a seco de café monofásico. Oficie-se.
Requerimento de Informação nº 1001/2022, do Deputado Capitão
Assumção à Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento,
Aquicultura e Pesca, solicitando informação acerca do processo de nº
2021-MVQJG, contratou a Empresa ALILES M VIEIRA COMÉRCIO
E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS, no valor de R$ 61.285,00
(sessenta e um mil, duzentos e oitenta e cinco reais), para aquisição de
14 (quatorze) Batedeiras Planetária. Oficie-se. Requerimento de
Informação nº 1002/2022, do Deputado Capitão Assumção à Secretaria
de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca,
solicitando informação acerca do processo de nº 2021-76841, contratou
a Empresa PINHALENSE S/A MÁQUINAS AGRÍCOLAS, no valor
de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), para aquisição de 01
secador cilíndrico rotativo para secagem de grãos de café, com
capacidade de 9.600 litros - monofásico. Oficie-se. Requerimento de
Informação nº 1003/2022, do Deputado Capitão Assumção à Secretaria
de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca,
solicitando informação acerca do processo de nº 2021-RJ4D4,
contratou a Empresa PINHALENSE S/A MÁQUINAS AGRÍCOLAS,
no valor de R$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais),
para aquisição de 01 (um) secador cilíndrico rotativo para secagem de
grãos de café, com capacidade de 6.400 litros - monofásico. Oficie-se.
Requerimento de Informação nº 1004/2022, do Deputado Capitão
Assumção à Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento,
Aquicultura e Pesca, solicitando informação acerca do processo de nº
2021-5F6WX, contratou a Empresa PINHALENSE S/A MÁQUINAS
AGRÍCOLAS, no valor de R$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e
quinhentos reais), para aquisição de 01 (um) secador cilíndrico rotativo
para secagem de grãos de café, com capacidade de 6.400 litros monofásico. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1005/2022, do
Deputado Bruno Lamas à Secretaria de Estado da Fazenda, solicitando
informação acerca de qual a estimativa de impacto orçamentáriofinanceiro no exercício 2022, 2023, 2024 e 2025, do Projeto de Lei nº
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205/2022 (em anexo), de autoria do Deputado Bruno Lamas, que
dispõe sobre benefícios fiscais e tarifários aos condutores cadastrados
no Registro Nacional Positivo de Condutores (RNPC), nos termos do
artigo 268-A, § 6º, da Lei Federal nº 9.503, de 23.09.1997 – Código de
Trânsito Brasileiro, no âmbito do Estado do Espírito Santo, nos termos
do artigo 16 da LRF1 e quais seriam as medidas de compensação
cabíveis para igualar a renúncia de receita prevista pelo PL n. 205/2022.
Oficie-se. 2ª fase do expediente – sujeito à deliberação: Requerimento
de Urgência nº 116/2022, do Deputado Theodorico Ferraço, Líder do
PP, ao Projeto de Resolução nº 012/2022, da Mesa Diretora e outros,
que estabelece o direito do servidor da Assembleia Legislativa do
Estado do Espírito Santo - ALES ter a sua falta abonada no dia do seu
aniversário, sem prejuízo de seus vencimentos ou de qualquer direito ou
benefício previsto em lei. O Sr. Presidente coloca em votação o
requerimento. Posto em votação o requerimento é aprovado. Contra
dois votos. Requerimento de Urgência nº 117/2022, do Deputado
Carlos Von, Líder do Democracia Cristã, ao Projeto de Lei nº
328/2020, de autoria do Governo do Estado, que estabelece Política,
Normas e Diretrizes de Proteção da Qualidade do Ar Atmosférico no
âmbito do Estado de Espírito Santo e dá outras providências. Baixado
de pauta a pedido do autor. Requerimento nº 033/2022, do Deputado
Capitão Assumção, de destinação do Grande Expediente, com base no
artigo 112 do Regimento Interno, da sessão ordinária do dia 15 de
junho de 2022, quarta-feira, para o Senhor Anderson Vieira Annechini,
para que o mesmo possa explanar sobre o assunto Hinologia Cristã –
Cantos da Fé Cristã. O Sr. Presidente coloca em discussão o
requerimento. Encaminha a votação como autor do requerimento o Sr.
Deputado Capitão Assumção. Não havendo mais oradores encerra a
discussão e anuncia a sua votação. O Sr. Presidente informa que a
votação será nominal, para registro votam sim os dezesseis dos Srs.
Deputados e uma abstenção, Posto em votação o requerimento é
aprovado. Requerimento nº 105/2022, do Deputado Erick Musso, de
Sessão Solene em homenagem aos 60 anos de atividade do CRECI
(Conselho Regional de Corretores de Imóveis), a realizar-se no dia 27
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de junho de 2022 às 19:00 horas. Requerimento nº 106/2022, do
Deputado Vandinho Leite, de Sessão Solene em comemoração aos 24
Anos da APES – Associação de Pastores Evangélicos da Serra, a
realizar-se no dia 15 de junho de 2022, às 19 horas e 30 minutos. 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 108/2022, do Deputado
Coronel Alexandre Quintino, de Sessão Solene para homenagear o
Aniversário de 30 Anos do Regimento de Policia Montada – Cavalaria
da Policia Militar do Estado do Espirito Santo, no dia 01 de Julho de
2022, sexta-feira, às 09 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
2984/2022, do Deputado Adilson Espíndula ao Governador do Estado,
para execução de pavimentação asfáltica (Caminhos do Campo) de
aproximadamente 22 Km, que inicia em Serra Pelada – Trevo Três
Pontões - (ES-484), passando por Francisco Correa com término em
São João de Garrafão, em Santa Maria de Jetibá , Estado do Espírito
Santo. Indicação nº 2985/2022, do Deputado Adilson Espíndula ao
Governador do Estado, que, por meio da Secretaria de Estado da
Educação – SEDU seja disponibilizado um Laboratório Especializado
em Análise Folear de Plantas na Escola Família Agrícola de São João
de Garrafão, em Santa Maria de Jetibá, 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 2986/2022, do Deputado Renzo
Vasconcelos ao Governador do Estado, para adoção das providências
necessárias para a contratação de médico e dentista ao Posto de Saúde
do distrito de Chaves, em Santa Leopoldina. 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 2987/2022, do Deputado Renzo Vasconcelos ao
Governador do Estado, para adoção das providências necessárias para o
incentivo público e a ampla publicidade a vacinação contra o Sarampo
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em toda territorialidade 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.
Indicação nº 2988/2022, do Deputado Renzo Vasconcelos ao
Governador do Estado, para adoção das providências necessárias para a
viabilização da construção de uma área coberta de equitação na
macrorregião Nordeste 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. Indicação nº
2989/2022, do Deputado Dr. Emílio Mameri ao Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado, para que a Mesa Diretora da
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo providencie a
iluminação da fachada do prédio que abriga esta Casa com a cor laranja
durante a segunda semana do corrente mês (Junho), como forma de
conscientização acerca da prevenção de queimaduras em todos os
níveis. 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 2990/2022, do Deputado
Theodorico Ferraço ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
que seja feita a reposição dos valores do auxílio-saúde dos servidores
da Assembleia Legislativa, no mesmo índice de reajuste dos valores dos
planos de saúde, levando-se em consideração os diversos anos sem
reposição, de modo que o referido auxílio volte a ter valores
compatíveis com os atualmente praticados pelos planos de saúde. 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 2991/2022, da Deputada Raquel
Lessa ao Governador do Estado, para Instalação de redutor de
velocidade “lombada” na Rodovia ES-220, localizado na estrada do
Distrito de Todos os Santos, município de Vila Pavão. 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 2992/2022, da Deputada Raquel Lessa ao
Governador do Estado, para Instalação de redutor de velocidade
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“lombada” na Rodovia ES-220, em frente a escola Santa Filomena,
município de Vila Pavão. 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
2993/2022, da Deputada Raquel Lessa ao Governador do Estado, para
Instalação de redutores de velocidade “lombada” na Rodovia ES-220,
antes e depois da entrada para o Assentamento Três Corações,
município de Vila Pavão. 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
2994/2022, da Deputada Raquel Lessa ao Governador do Estado, para
Instalação de redutor de velocidade “lombada” na Rodovia ES-220, na
entrada para o Córrego Grande, Comunidade do Mutum, município de
Vila Pavão. 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 2995/2022, do
Deputado Carlos Von ao Governador do Estado, que através de
convênio com o Poder Público Municipal, a adoção de medidas
concretas e administrativas necessárias consubstanciadas na
pavimentação asfáltica da Rua das Perobas, no Bairro Jardim
Guarapari, em Guarapari, a fim de melhorar o tráfego na 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 2996/2022, do Deputado Carlos
Von ao Governador do Estado, que através de convênio com o Poder
Público Municipal, a adoção de medidas concretas e administrativas
necessárias consubstanciadas na pavimentação asfáltica da Rua
Alameda Luciana Simões, localizada no Bairro Jabaraí, em Guarapari,
a fim de melhorar o tráfego na 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 2997/2022, do Deputado Carlos Von ao Governador do
Estado, que através de convênio com o Poder Público Municipal, a
adoção de medidas concretas e administrativas necessárias
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consubstanciadas na pavimentação asfáltica da Rua Manoel Alvarenga,
no Bairro Perocão, em Guarapari, a fim de melhorar o tráfego na
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 2998/2022, do Deputado Carlos
Von ao Governador do Estado, que através de convênio com o Poder
Público Municipal, a adoção de medidas concretas e administrativas
necessárias consubstanciadas na pavimentação asfáltica da Rua
Dezessete, no Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Guarapari, a fim de
melhorar o tráfego na 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
2999/2022, do Deputado Carlos Von ao Governador do Estado, que
através de convênio com o Poder Público Municipal, a adoção de
medidas concretas e administrativas necessárias consubstanciadas na
pavimentação asfáltica da Rua dos Pinheiros, no Bairro Jardim
Guarapari, em Guarapari, a fim de melhorar o tráfego na 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 3000/2022, do Deputado Carlos
Von ao Governador do Estado, que através de convênio com o Poder
Público Municipal, a adoção de medidas concretas e administrativas
necessárias consubstanciadas na pavimentação asfáltica da Rua dos
Flamboiantes, no Bairro Jardim Guarapari, em Guarapari, a fim de
melhorar o tráfego na 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
3001/2022, do Deputado Carlos Von ao Governador do Estado, que
através de convênio com o Poder Público Municipal, a adoção de
medidas concretas e administrativas necessárias consubstanciadas na
pavimentação asfáltica da Rua dos Seringais, no Bairro Jardim
Guarapari, em Guarapari, a fim de melhorar o tráfego na região. 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 3002/2022, do Deputado Carlos
Von ao Governador do Estado, que através de convênio com o Poder
Público Municipal, a adoção de medidas concretas e administrativas
necessárias consubstanciadas na pavimentação asfáltica da Rua dos
Eucaliptos, no Bairro Jardim Guarapari, em Guarapari, a fim de
melhorar o tráfego na 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
3003/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de
Política Sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Divino São Lourenço
acerca da seguinte matéria: proceder à criação do Conselho Municipal
sobre Álcool e outras Drogas. 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
3004/2022, do Deputado Marcos Garcia ao Governador do Estado, para
Aquisição de 01 (um) viatura para o Posto de Identificação Civil (PIC)
subordinado ao Serviço de Polícia Técnico-Científica Regional de
Linhares. 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 3005/2022, da
Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política Sobre
Drogas ao Prefeito Municipal de Irupi acerca da seguinte matéria:
proceder à criação do Conselho Municipal sobre Álcool e outras
Drogas. 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 3006/2022, da
Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política Sobre
Drogas ao Prefeito Municipal de Iconha acerca da seguinte matéria:
proceder à criação do Conselho Municipal sobre Álcool e outras
Drogas. 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 3007/2022, da
Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política Sobre
Drogas ao Prefeito Municipal de Ibitirama acerca da seguinte matéria:
11

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

proceder à criação do Conselho Municipal sobre Álcool e outras
Drogas. 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 3008/2022, da
Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política Sobre
Drogas ao Prefeito Municipal de Ibiraçu acerca da seguinte matéria:
proceder à criação do Conselho Municipal sobre Álcool e outras
Drogas. 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. Fazem justificativa de voto os Srs.
Deputados Delegado Danilo Bahiense e Torino Marcos. Pedindo e
obtendo a palavra pela ordem o Sr. Deputado Marcos Garcia solicita
inversão da pauta. O Sr. Presidente defere. Ordem do dia: É anunciada
discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, da Constituição
Estadual, do veto parcial, ao Projeto de Lei nº 142/2022, de autoria do
Deputado Theodorico Ferraço, que estabelece no Estado do Espírito
Santo a obrigatoriedade de constar a instalação de aparelhos de ar
condicionado nas planilhas orçamentárias que instruem os processos
licitatórios das obras das escolas públicas estaduais, bem como fixa
prazo para a instalação de aparelhos de ar condicionado nas escolas
públicas estaduais em funcionamento, na forma que especifica.
Publicado no ALES Digital do dia 24/03/2022. Mensagem de Veto nº
09/2022, publicada no ALES digital do dia 03/05/2022. Na Comissão
de Justiça o relator, Deputado Vandinho Leite, se prevaleceu do prazo
regimental para relatar a matéria na 46ª sessão ordinária do dia
06/06/2022. (Prazo até o dia 13/06/2022).O Sr. Presidente convoca a
Comissão de Constituição e Justiça para oferecer parecer oral ao Veto.
O Sr. Deputado Vandinho Leite se prevalece de prazo regimental. O Sr.
Presidente informa que as demais matérias ficam sobrestadas. Passa-se
para a fase das comunicações. (Assume a Presidência o Sr. Deputado
Dary Pagung), Com a palavra os Srs. Deputados: Doutor Hercules, ,
Marcos Mansur, Capitão Assumção, Carlos Von, Sergio Majeski,
(Assume a Presidência a Sra. Deputada Iriny Lopes), Dary Pagung,
(Assume a Presidência o Sr. Deputado Torino Marques) Suspende-se a
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sessão por 3 minutos para Entrega de Título de Cidadão Espirito
Santense à João Emanuel da Silva, (Assume a Presidência o Sr.
Deputado Dary Pagung), reabrindo a sessão às quinze horas e cinquenta
e seis minutos, Gandini, Delegado Danilo Bahiense e Emílio Mameri.
Grande Expediente: Faz o uso da palavra como líder parlamentar a Sra.
Deputada Iriny Lopes. Fase dos oradores, com a palavra os Srs.
Deputados: Luciano Machado, Sergio Majeski, (Assume a Presidência
o Sr. Deputado Dary Pagung) Doutor Hercules, Dr. Emílio Mameri,
Luiz durão, Torino Marques, (Assume a Presidência o Sr. Deputado
Luiz Durão) e Bruno Lamas. 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 às
dezenove horas. Encerra-se a sessão às dezessete horas e dez minutos.
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