ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Quadragésima Nona Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa
Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada e, treze 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 Del. Danilo Bahiense para
proceder a leitura de um versículo da Bíblia. A convite de S.Exª. ocupa
a cadeira da 1ª o Sr. Deputado Dary Pagung e a 2ª o Sr. Deputado Cel.
Alexandre Quintino. Fazem um minuto de silêncio em homenagem os
Srs.: Dra. Hildegardt Krüger Berger, Cel. Antonio Carlos Rocha
Loureiro, Miguel Virgilio Marçal de Souza, Ex-Vereador Antonio
Rodrigues Filho, Prof. Josemar Barbosa Grippa, Dalete Nogueira de
Souza, Ezio da Conceição Lins. O Sr. Presidente procede à leitura do
seguinte Expediente: 1ª parte: 1ª fase do expediente - para simples
despacho: Proposta de Emenda Constitucional nº 004/2022, da
Deputada Janete de Sá e outros, que acrescenta dispositivo à
Constituição Estadual com a finalidade de dispor sobre o
comparecimento do Defensor Público-Geral do Estado, anualmente, à
Assembleia Legislativa para relatar, em sessão pública, as atividades
executadas pela Defensoria Pública Estadual e suas necessidades. Após
o cumprimento do artigo 259 do Regimento Interno, às Comissões de
Justiça e de Finanças. Projeto de Lei Complementar nº 032/2022, do
Deputado Sergio Majeski, que modifica dispositivos da Lei
Complementar nº 971, de 14 de julho de 2021, acabando com o limite
de vagas no transporte rodoviário intermunicipal para as pessoas com
deficiência comprovadamente carente. Após o cumprimento do artigo
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120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, Mobilidade
Urbana e de Finanças. Projeto de Lei nº 264/2022, do Deputado Pr.
Marcos Mansur, que dispõe sobre a obrigatoriedade de apoio
psicológico nas Escolas das Redes Públicas de Ensino Fundamental e
Médio no âmbito do Estado de Espírito Santo e dá outras providências.
Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às
Comissões de Justiça, de Educação e de Finanças. Projeto de Lei nº
265/2022, do Deputado Capitão Assumção, que institui a política de
combate à discriminação a pessoas com transtornos, síndromes e
deficiências ocultas no âmbito do Estado do Espírito Santo. Após o
cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de
Justiça, de Saúde e de Finanças. Projeto de Lei nº 266/2022, do
Deputado Theodorico Ferraço, que acrescenta item ao Anexo II da Lei
nº 10.975, de 14 de janeiro de 2019, denominando Vereador Wilson
Garcia o trecho da Rodovia 482 a partir da sede do Município de
Alegre/ES até o Distrito de Celina. À Comissão de Justiça na forma do
artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei nº 267/2022, do
Deputado Capitão Assumção, que veda os descontos previdenciários
sobre proventos oriundos de aposentadorias e pensões dos Policiais
Militares e bombeiros Militares do Estado do Espírito Santo. Após o
cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de
Justiça, de Cidadania, de Segurança e de Finanças. Projeto de Lei nº
268/2022, do Deputado Capitão Assumção, que acrescenta item ao
Anexo Único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo a
semana da Língua Portuguesa, a ser celebrado, anualmente, na primeira
semana do mês de maio. À Comissão de Justiça na forma do artigo 276
do Regimento Interno. Projeto de Lei nº 270/2022, da Deputada Iriny
Lopes, que acrescenta item ao Anexo Único da Lei nº 11.212, de 29 de
outubro de 2020, institui o Dia da Ave, dedicado à proteção da Saíraapunhalada e cria a Semana Estadual de Observação de Aves no âmbito
do Estado do Espírito Santo e dá outras providências. À Comissão de
Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei nº
272/2022, da Deputada Janete de Sá, que dispõe sobre a
obrigatoriedade das clínicas e hospitais veterinários instalarem em local
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visível e de fácil leitura o alvará de funcionamento do estabelecimento
e o registro profissional do médico veterinário, em todo o Estado do
Espírito Santo. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento
Interno, às Comissões de Justiça, de Proteção aos Animais, de Defesa
do Consumidor e de Finanças. Parecer oral da Comissão de Justiça, em
votação realizada na 8ª Reunião Ordinária (Híbrida) conforme Ata
Taquigráfica publicada no DPL em 07/06/2022, que concluiu pela
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do
art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 223/2021, 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
a Instituição Mizael América, doravante denominada IMA. Inclua-se na
ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Parecer no 200/2022
da Comissão de Justiça, em votação realizada na 8ª Reunião Ordinária
(Híbrida) conforme Ata Taquigráfica publicada no DPL em
07/06/2022, que concluiu
pela
constitucionalidade,
legalidade,
juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do Regimento Interno,
do 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.
Inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Parecer
no 201/2022 da Comissão de Justiça, em votação realizada na 8ª
Reunião Ordinária (Híbrida) conforme Ata Taquigráfica publicada no
DPL em 07/06/2022, que concluiu pela constitucionalidade, legalidade,
juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do Regimento Interno,
do Projeto de Lei nº 579/2020, da Comissão de Saúde, que institui o dia
Estadual de Conscientização sobre a Hemofilia. Inclua-se na ordem do
dia para cumprimento do prazo recursal. Parecer no 202/2022 da
Comissão de Justiça, em votação realizada na 8ª Reunião Ordinária
(Híbrida) conforme Ata Taquigráfica publicada no DPL em
07/06/2022, que concluiu
pela
constitucionalidade,
legalidade,
juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do Regimento Interno,
do Projeto de Lei nº 27/2022, da Mesa Diretora, que acrescenta item ao
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Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de
utilidade pública a Comunidade Terapêutica EDIFICAR. Inclua-se na
ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Parecer no 203/2022
da Comissão de Justiça, em votação realizada na 8ª Reunião Ordinária
(Híbrida) conforme Ata Taquigráfica publicada no DPL em
07/06/2022, que concluiu
pela
constitucionalidade,
legalidade,
juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do Regimento Interno,
do Projeto de Lei nº 868/2021, da Deputada Janete de Sá, que
acrescenta item ao anexo II da Lei n° 10.973, de 14 de janeiro de 2019,
instituindo a Semana de Estudos sobre a Constituição Federal e
Estadual nas redes públicas de ensino do Estado. Inclua-se na ordem do
dia para cumprimento do prazo recursal. Parecer no 204/2022 da
Comissão de Justiça, em votação realizada na 8ª Reunião Ordinária
(Híbrida) conforme Ata Taquigráfica publicada no DPL em
07/06/2022, que concluiu
pela
constitucionalidade,
legalidade,
juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do Regimento Interno,
do Projeto de Lei nº 1013/2019, do Deputado Adílson Espíndula, que
declara de Utilidade Pública a Associação Obra Acordai Capixaba.
Inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Parecer
no 205/2022 da Comissão de Justiça, em votação realizada na 8ª
Reunião Ordinária (Híbrida) conforme Ata Taquigráfica publicada no
DPL em 07/06/2022, que concluiu pela constitucionalidade, legalidade,
juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do Regimento Interno,
do Projeto de Lei nº 848/2021, 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 Mês da Segurança Aquática, a ser comemorado no mês de
dezembro de cada ano. Inclua-se na ordem do dia para cumprimento do
prazo recursal. Parecer no 206/2022 da Comissão de Justiça, em
votação realizada na 8ª Reunião Ordinária (Híbrida) conforme Ata
Taquigráfica publicada no DPL em 07/06/2022, que concluiu pela
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do
art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 66/2022, do
Deputado Coronel Alexandre Quintino, que acrescenta item ao Anexo
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II da Lei nº 10.975, de 14 de janeiro de 2019, que denomina o trecho da
Rodovia ES-484, que liga o Distrito Serra Pelada em Afonso Cláudio a
Itarana, de Waldemiro Seibel. Inclua-se na ordem do dia para
cumprimento do prazo recursal. Parecer no 207/2022 da Comissão de
Justiça, em votação realizada na 8ª Reunião Ordinária (Híbrida)
conforme
Ata
Taquigráfica
publicada
no
DPL
em
07/06/2022, que concluiu
pela
constitucionalidade,
legalidade,
juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do Regimento Interno,
do Projeto de Lei nº 100/2022, do Deputado Adilson Espíndula, que
acrescenta ao anexo I da Lei nº 10.975 de 14 de janeiro de 2019, para
denominar Jandira Berger Perin a Quadra Poliesportiva no Distrito de
Jatibocas. Inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo
recursal. Parecer no 210/2022 da Comissão de Justiça, em votação
realizada na 8ª Reunião Ordinária (Híbrida) conforme Ata Taquigráfica
publicada
no
DPL
em
07/06/2022, que concluiu
pela
inconstitucionalidade, do Projeto de Lei nº 904/2019, do Deputado
Euclério Sampaio, que dispõe sobre a regulamentação das festas de
música eletrônica, denominada Festas Raves, no Estado. Tramita-se na
forma regimental. Parecer no 215/2022 da Comissão de Justiça, em
votação realizada na 8ª Reunião Ordinária (Híbrida) conforme Ata
Taquigráfica publicada no DPL em 07/06/2022, que concluiu pela
inconstitucionalidade, do Projeto de Lei nº 146/2021, do Deputado
Doutor Hércules, que dispõe sobre a proibição da cobrança de juros
e/ou multas sobre dívidas referentes aos serviços públicos essenciais de
fornecimento de água, tratamento de esgoto e energia elétrica
contraídas no período de calamidade pública. Tramita-se na forma
regimental. Requerimento nº 035/2022, do Deputado Capitão
Assumção, de cancelamento do Requerimento 33/2022, lido e aprovado
em plenário no dia 07 de junho de 2022, de destinação do Grande
Expediente da sessão ordinária do dia 15 de junho de 2022 para o Sr.
Anderson Vieira Annechini, nos termos, em virtude da impossibilidade
de comparecimento do mesmo. Defiro. Requerimento de Informação nº
1014/2022, do Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado da
Ciência,
Tecnologia,
Inovação,
Educação
Profissional
e
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Desenvolvimento Econômico, solicitando informação acerca do
decreto Nº 956-S, de 07 de junho de 2022, o qual estabelece a abertura
de Crédito Suplementar no valor de R$ 4.000.000,00 (Quatro milhões
de reais), por meio do Processo Nº 2022-H67VC. Oficie-se.
Requerimento de Informação nº 1015/2022, do Deputado Capitão
Assumção à Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento,
Aquicultura e Pesca, solicitando informação acerca do decreto Nº 959S, de 07 de junho de 2022, o qual estabelece a abertura de Crédito
Suplementar no valor de R$ 1.080.116,55 (Um milhão, oitenta mil,
cento e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos), por meio do
Processo Nº 2022- HDQXH. Oficie-se. Requerimento de Informação nº
1016/2022, do Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado do
Governo, solicitando informação acerca do Extrato de Contrato nº
034/2022. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1017/2022, do
Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado da Saúde,
solicitando informação acerca do Extrato de Contrato nº 0067/2022.
Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1018/2022, do Deputado
Capitão Assumção à Secretaria de Estado da Saúde, solicitando
informação acerca do Extrato de Contrato nº 0068/2022. Oficie-se.
Requerimento de Informação nº 1019/2022, do Deputado Capitão
Assumção à Secretaria de Estado do Governo, solicitando informação
acerca do Extrato de Contrato nº 4600209366. Oficie-se. Requerimento
de Informação nº 1020/2022, do Deputado Capitão Assumção à
Secretaria de Estado da Educação, solicitando informação acerca da
Portaria Nº 125-R, que estabelece a Descentralização da Execução de
Créditos Orçamentários, para Execução da obra de reforma e ampliação
da EEEFM Mestre Álvaro, através do Termo de Cooperação nº
93/2020. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1021/2022, do
Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Recursos Hídricos, solicitando informação acerca da Portaria nº 013R, de 09 de junho de 2022, que estabelece a Descentralização da
Execução de Créditos Orçamentários, através do Termo de Cooperação
nº 003/2022. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1022/2022, do
Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado de Segurança
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Pública e Defesa Social, solicitando informação acerca do processo de
nº 2021-HM4VV, que contratou a Empresa Comercial Jozélia EireliME, para aquisição de Papel Higiênico. Oficie-se. Requerimento de
Informação nº 1023/2022, do Deputado Capitão Assumção à Secretaria
de Governo, solicitando informação acerca do processo de nº 20212J15P, contratou a Empresa Instituto para o Desenvolvimento de
Empresas de Base Tecnológica Ltda - ME, para prestação de serviço
técnico especializado para execução do processo de aceleração das
startups inscritas na primeira rodada do SEEDES. Oficie-se. 2ª Fase do
expediente – sujeito à deliberação: Requerimento nº 109/2022, da Mesa
Diretora, de Sessão Solene em homenagem aos 50 anos da FACIAPES
– Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Espírito
Santo, a realizar-se no dia 30 de junho de 2022 às 10:00 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 3077/2022, da Comissão de
Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política Sobre Drogas à
Prefeita Municipal de São Domingos do Norte, 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 3078/2022, da
Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política Sobre
Drogas ao Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, 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
3079/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de
Política Sobre Drogas ao Prefeito Municipal de São José do Calçado,
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
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3080/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de
Política Sobre Drogas ao Prefeito Municipal de São Mateus, 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
3081/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de
Política Sobre Drogas ao Prefeito Municipal de São Roque do Canaã,
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
3082/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de
Política Sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Vila Valério, 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
3083/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de
Política Sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Vila Velha, 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
3084/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de
Política Sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Vitória, 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
3085/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de
Política Sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Vila Pavão, acerca da
seguinte matéria: Proceder à criação do Conselho Municipal sobre
Álcool e outras Drogas. O Sr. Presidente coloca em discussão a
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indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua
votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº
3086/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de
Política Sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Serra, 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
3087/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de
Política Sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Sooretama, 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
3088/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de
Política Sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Vargem Alta, 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
3089/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de
Política Sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Venda Nova do
Imigrante, 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 3090/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao
Adolescente e de Política Sobre Drogas ao Prefeito Municipal de
Viana, 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 3091/2022, do Deputado Capitão Assunção ao
Governador do Estado, para vedar os descontos previdenciários sobre
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proventos oriundos de aposentadorias e pensões dos Policiais Militares
e Bombeiros Militares do 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 3092/2022, da Deputada Raquel Lessa ao
Governador do Estado, que promova investimentos que objetivem a
Implantação de vias, drenagem e pavimentação no Bairro Colina em
Pedro Canário. 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 3093/2022, da
Deputada Raquel Lessa ao Governador do Estado, para construção de
um Campo de Futebol no Bairro Betânia, município de Nova Venécia.
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 3094/2022, do Deputado Carlos
Von ao Governador do Estado, para implementação de medidas
concretas necessárias para reforma da Praça Elizete Dias com a
instalação de novos brinquedos, a fim de que a qualidade de vida da
população seja elevada num ambiente propício à socialização. 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 3095/2022, do Deputado Carlos
Von ao Governador do Estado, para implementação de medidas
concretas a serem efetivadas na comunidade do Perocão, em Guarapari,
consubstanciadas na reforma do Mercado Municipal de Peixes da
referida localidade, propiciando maior segurança e comodidade aos
pescadores e comerciantes, elevando, assim, a qualidade de vidas
destes no exercício de suas profissões, bem como melhor atendimento
aos moradores e turistas. 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
3096/2022, do Deputado Carlos Von ao Governador do Estado, para
implementação de medidas concretas a serem efetivadas na
comunidade de Prainha do Perocão, em Guarapari, consubstanciadas na
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construção de um píer na referida localidade, para que os pescadores
possam ter acesso às suas embarcações de forma segura, elevando,
assim, a qualidade de vidas destes no exercício de suas profissões. 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 3097/2022, do Deputado Carlos
Von ao Governador do Estado, para implementação de medidas a
serem realizadas com vistas à reforma da Ponte localizada na
comunidade de Jabaraí, Guarapari, para melhoraria da mobilidade e
segurança dos moradores locais, garantindo-lhes o bem-estar social. 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 3098/2022, do Deputado Capitão
Assumção ao Governador do Estado, para que seja incluso
empreendedorismo, matemática financeira, educação moral e cívica e
organização social e política do Brasil - OSPB no rol dos temas
transversais obrigatórios da educação básica do 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 3099/2022, do Deputado Sergio
Majeski ao Governador do Estado, para instalação de energia solar na
EEEFM SILVIO EGITO SOBRINHO, localizada no Município de
Serra, bem como que seja realizada a compra de equipamentos para o
laboratório de ciências, a aquisição de mais duas estações com 80
chromebooks, melhoria na internet e construção de auditório. 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 3100/2022, do Deputado Sergio
Majeski ao Governador do Estado, para celeridade no processo de
melhorias na infraestrutura EEEFM São João Batista, localizada no
Município de Cariacica, bem como a instalação de ar-condicionado nas
22 salas, melhorias na rede elétrica e na acessibilidade, implantação de
laboratório de informática e a contratação de mais um coordenador e de
mais três cuidadores. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação.
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Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação.
Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3101/2022, do
Deputado Sergio Majeski ao Governador do Estado, para aquisição de
quatro computadores novos para o laboratório de informática e de uma
nova estação com 40 chromebooks na EEEFM Professor João Antunes
das Dores, localizada no Município de Serra, bem como a instalação de
energia solar na escola, de ar-condicionado nas salas de aula e de
internet adequada para acesso dos alunos. 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 3102/2022, do Deputado Gandini ao Governador do
Estado, em parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação,
Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico - SECTIDES,
que seja disponibilizado cursos do Programa Qualificar ES, para o
Bairro de Jardim Camburi. 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
3103/2022, do Deputado Sergio Majeski ao Governador do Estado,
para implantação de laboratório de informática e instalação de arcondicionado nas salas de aula, assim como o aumento da segurança
local na EEEFM JACARAÍPE, localizada no Município de Serra. 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 3104/2022, do Deputado Bruno
Lamas ao Governador do Estado, para que seja instalado base da
Polícia Militar na Região da Lagoa Juara, Grande Jacaraípe, Município
de Serra. 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 3105/2022, do
Deputado Bruno Lamas ao Governador do Estado, para que seja
instalado uma Base da Policia Ambiental Militar, Região da Lagoa
Juara, Grande Jacaraípe, no Município de Serra. 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
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aprovada. Indicação nº 3107/2022, do Deputado Alexandre Xambinho
ao Governador do Estado, para que viabilize a construção de um trevo
após o distrito de Governador Lacerda de Aguiar em direção a Agua
Doce do Norte. (coordenadas geograficas S7940042 e E295437). 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 3108/2022, do Deputado Alexandre
Xambinho ao Governador do Estado, para que viabilize a instalação de
02 (dois) redutores de velocidades na Rodovia ES 080 após o distrito
de Governador Lacerda de Aguiar em direção a Agua Doce do Norte.
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 3109/2022, do Deputado
Alexandre Xambinho ao Governador do Estado, para implantação de
uma Academia Popular no Bairro Jardim Guanabara no Município de
Serra. 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 3110/2022, da Deputada Raquel
Lessa ao Governador do Estado, para alteração do local onde são
realizadas as provas para obtenção de habilitação para o Parque de
Exposições, no Município de São Gabriel da Palha – 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. Fazem justificativa de voto os Srs. Deputados:
Del. Danilo Bahiense e Bruno Lamas. O Sr. Deputado Cel. Alexandre
Quintino requer inversão da pauta, preservando a fase das
comunicações. O Sr. Presidente coloca em votação, posto em votação é
aprovado. Passa-se à fase da ordem do dia: É anunciada á 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
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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 parcial o Sr
Deputado Gandini designou o Sr. Deputado Vandinho Leite para fazer
a convocação, que opina pela manutenção do Veto parcial. Não
havendo oradores o Sr. Presidente anuncia a sua votação, sendo
aprovado pelos membros da Comissão. A matéria é devolvida a mesa.
Encaminha votação o Sr. Deputado Freitas. O Sr. Presidente coloca
em discussão o veto nos termos do artigo 228 § 5º do Regimento
Interno. Não havendo oradores o Sr. Presidente encerra a discussão e
anuncia a sua votação. O Sr. Presidente informa que nos termos
regimentais a votação é nominal e tece esclarecimentos acerca do voto
sim e não. Procede-se o registro, para efeito de votação. Votam sim ao
veto os Srs. Deputados Adilsom Espindula, Alexandre Xambinho,
Bruno Lamas, Capitão Assumção, Carlos Von, Cel. Alexandre
Quintino, Del. Danilo Bahiense, Dr. Hércules, Dr. Emilio Mameri,
Freitas, Gandini, Janete de Sá, Luciano Machado, Luciano Machado,
Luiz Durão, Marcos Madureira, Raquel Lessa, Renzo Vasconcelos,
Sergio Majeski, Theodorico Ferraço, Torino Marques, Vandinho Leite.
E uma abstenção do Sr. Presidente. Em face do resultado, o Sr.
Presidente declara mantido o veto. Comunique-se ao Sr. Governador. É
anunciada á discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, da
Constituição Estadual, do veto parcial, ao Projeto de Lei nº 129/2020,
de autoria do Deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de estabelecimentos que fornecem alimentos para
consumo no local disponibilizar solução de álcool em gel, no âmbito do
Estado do Espírito Santo. Publicado no ALES Digital do dia
21/02/2020. Mensagem de Veto nº 10/2022, publicada no ALES digital
do dia 09/05/2022. O Sr. Presidente convoca a Comissão de
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Constituição e Justiça para oferecer parecer oral ao Veto parcial o Sr
Deputado Gandini faz a convocação, que opina pela manutenção do
Veto parcial. Não havendo oradores o Sr. Presidente anuncia a sua
votação, sendo aprovado pelos membros da Comissão. A matéria é
devolvida a mesa. Encaminha votação o Sr. Deputado Freitas. O Sr.
Presidente coloca em discussão o veto nos termos do artigo 228 § 5º
do Regimento Interno. Não havendo oradores o Sr. Presidente encerra a
discussão e anuncia a sua votação. O Sr. Presidente informa que nos
termos regimentais a votação é nominal e tece esclarecimentos acerca
do voto sim e não. Procede-se o registro, para efeito de votação. Votam
sim ao veto os Srs. Deputados Adilsom Espindula, Alexandre
Xambinho, Bruno Lamas, Capitão Assumção, Carlos Von, Cel.
Alexandre Quintino, Del. Danilo Bahiense, Dr. Hércules, Dr. Emilio
Mameri, Rafael Favatto, Freitas, Gandini, Janete de Sá, Luciano
Machado, Luciano Machado, Luiz Durão, Marcos Madureira, Raquel
Lessa, Renzo Vasconcelos, Sergio Majeski, Theodorico Ferraço,
Torino Marques, Vandinho Leite. E uma abstenção do Sr. Presidente.
Em face do resultado, o Sr. Presidente declara mantido o veto.
Comunique-se ao Sr. Governador. É anunciada á discussão única, nos
termos do art. 66, § 6º, da Constituição Estadual, do veto parcial, ao
Projeto de Lei nº 44/2020, de autoria do Deputado Vandinho Leite, que
obriga a afixação da relação dos direitos do idoso hospitalizado nos
estabelecimentos hospitalares no âmbito do Estado do Espírito Santo.
Publicado no ALES Digital do dia 22/01/2020. Mensagem de Veto nº
11/2022, publicada no ALES digital do dia 09/05/2022. O Sr.
Presidente convoca a Comissão de Constituição e Justiça para oferecer
parecer oral ao Veto parcial o Sr Deputado Gandini faz a convocação,
que opina pela manutenção do Veto parcial. Não havendo oradores o
Sr. Presidente anuncia a sua votação, sendo aprovado pelos membros
da Comissão. A matéria é devolvida a mesa. Encaminha votação o Sr.
Deputado Freitas. O Sr. Presidente coloca em discussão o veto nos
termos do artigo 228 § 5º do Regimento Interno. Não havendo oradores
o Sr. Presidente encerra a discussão e anuncia a sua votação. O Sr.
Presidente informa que nos termos regimentais a votação é nominal e
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tece esclarecimentos acerca do voto sim e não. Procede-se o registro,
para efeito de votação. Votam sim ao veto os Srs. Deputados Adilsom
Espindula, Alexandre Xambinho, Bruno Lamas, Capitão Assumção,
Carlos Von, Cel. Alexandre Quintino, Del. Danilo Bahiense, Dr.
Hércules, Dr. Emilio Mameri, Rafael Favatto, Freitas, Gandini, Janete
de Sá, Luciano Machado, Luciano Machado, Luiz Durão, Marcos
Madureira, Raquel Lessa, Renzo Vasconcelos, Sergio Majeski,
Theodorico Ferraço, Torino Marques, Vandinho Leite. E uma
abstenção do Sr. Presidente. Em face do resultado, o Sr. Presidente
declara mantido o veto. Comunique-se ao Sr. Governador. É anunciada
á discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, da Constituição
Estadual, do veto total, ao Projeto de Lei nº 962/2019, de autoria do
Ex-Deputado Enivaldo dos Anjos, que obriga os responsáveis pelas
edificações, cujas estruturas não estiverem de acordo com as normas
em vigor de afastamento, a construir laje de proteção por toda a
extensão de suas calçadas e dá outras providências. Publicado no ALES
Digital do dia 20/11/2019. Mensagem de Veto nº 12/2022, publicada
no ALES digital do dia 09/05/2022. O Sr. Presidente convoca a
Comissão de Constituição e Justiça para oferecer parecer oral ao Veto
parcial o Sr Deputado Gandini faz a convocação, que opina pela
manutenção do Veto total. Não havendo oradores o Sr. Presidente
anuncia a sua votação, sendo aprovado pelos membros da Comissão. A
matéria é devolvida a mesa. Encaminha votação o Sr. Deputado Freitas.
O Sr. Presidente coloca em discussão o veto nos termos do artigo 228
§ 5º do Regimento Interno. Não havendo oradores o Sr. Presidente
encerra a discussão e anuncia a sua votação. O Sr. Presidente informa
que nos termos regimentais a votação é nominal e tece esclarecimentos
acerca do voto sim e não. Procede-se o registro, para efeito de votação.
Votam sim ao veto os Srs. Deputados Adilsom Espindula, Alexandre
Xambinho, Bruno Lamas, Capitão Assumção, Carlos Von, Cel.
Alexandre Quintino, Del. Danilo Bahiense, Dr. Hércules, Dr. Emilio
Mameri, Rafael Favatto, Freitas, Gandini, Janete de Sá, Luciano
Machado, Luciano Machado, Luiz Durão, Marcos Madureira, Raquel
Lessa, Sergio Majeski, Theodorico Ferraço, Torino Marques, Vandinho
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Leite. E uma abstenção do Sr. Presidente. Em face do resultado, o Sr.
Presidente declara mantido o veto. Comunique-se ao Sr. Governador. É
anunciada á discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, da
Constituição Estadual, do veto total, ao Projeto de Lei nº 451/2019, de
autoria do Ex-Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe sobre a
proibição de renovação automática de contrato de prestação de serviços
por assinatura sem a expressa anuência do consumidor. Publicado no
ALES Digital do dia 11/06/2019. Mensagem de Veto nº 13/2022,
publicada no ALES digital do dia 09/05/2022. O Sr. Presidente
convoca a Comissão de Constituição e Justiça para oferecer parecer
oral ao Veto total o Sr Deputado Gandini faz a convocação, que opina
pela manutenção do Veto total. Não havendo oradores o Sr. Presidente
anuncia a sua votação, sendo aprovado pelos membros da Comissão. A
matéria é devolvida a mesa. Encaminha votação o Sr. Deputado Freitas.
O Sr. Presidente coloca em discussão o veto nos termos do artigo 228
§ 5º do Regimento Interno. Não havendo oradores o Sr. Presidente
encerra a discussão e anuncia a sua votação. O Sr. Presidente informa
que nos termos regimentais a votação é nominal e tece esclarecimentos
acerca do voto sim e não. Procede-se o registro, para efeito de votação.
Votam sim ao veto os Srs. Deputados Adilsom Espindula, Alexandre
Xambinho, Capitão Assumção, Cel. Alexandre Quintino, Del. Danilo
Bahiense, Dr. Hércules, Dr. Emilio Mameri, Rafael Favatto, Freitas,
Gandini, Janete de Sá, Luciano Machado, Luciano Machado, Luiz
Durão, Marcos Madureira, Raquel Lessa, Sergio Majeski, Theodorico
Ferraço, Torino Marques, Vandinho Leite. Votam não ao veto os Sr.
Deputado Carlos Von. E uma abstenção do Sr. Presidente. Em face do
resultado, o Sr. Presidente declara mantido o veto. Comunique-se ao Sr.
Governador. É anunciada á discussão única, nos termos do art. 66, § 6º,
da Constituição Estadual, do veto total, ao Projeto de Lei nº 16/2019,
de autoria do Deputado Sergio Majeski, que regulamenta placa
informativa colocada em obras públicas realizadas, diretamente, pela
administração pública direta e indireta do Estado do Espírito Santo ou,
indiretamente, por empreiteiras contratadas ou pelas suas
concessionárias de serviço público. Publicado no ALES Digital do dia
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05/02/2019. Mensagem de Veto nº 14/2022, publicada no ALES digital
do dia 09/05/2022. 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 mateiras ficam sobrestadas. Passa-se
para a fase das comunicações. Com a palavra os Srs. Deputados: Sergio
Majeski, (Assume a Pres. A Sra. Deputada Iriny Lopes) Dary Pagung,
Dr. Hércules, (Assume a Pres. O Sr. Deputado Dary Pagung) Del.
Danilo Bahiense, Luiz Durão e Freitas. Grande Expediente: Faz o uso
da palavra como líder do bloco parlamentar o Sr. Deputado Carlos
Von. (Assume a Pres. O Sr. Deputado Luiz Durão). Fase dos oradores,
com a palavra os Srs. Deputados: Sérgio Majeski, Janete de Sá, Torino
Marques e Dr. Hércules. O Sr. Pres. Faz leitura de determinação:
“Considerando o disposto no artigo 178 do Regimento Interno desta
Casa Legislativa, determino a juntada do Projeto de Decreto
Legislativo nº. 72/2021, de autoria do Deputado Delegado Danilo
Bahiense, ao Projeto de Decreto Legislativo nº. 71/2021, de autoria do
Deputado Capitão Assumção, por versarem sobre matérias correlatas.
(Susta os efeitos da Portaria Conjunta SEGER/SESA Nº 03-R, de 26 de
novembro de 2021)”. 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 Especial hoje as 19:00 horas para debater a
Assembleia de Deus no Brasil e Harpa Cristã. Encerra-se a sessão às
dezessete horas e vinte minutos.
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