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Quinquagésima Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa 

Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada e, quatorze 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. O 

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

1ª fase do expediente - para simples despacho: Ofícios nºs 

59/2022 - 82/2022, do Deputado Erick Musso, indicando o 

Senhor Ulisses Vieira Raposo, Presidente da Associação de 

Pescadores de Itaipava – APEDI, para fazer uso da Tribuna 

Popular na sessão ordinária do dia 01 de Agosto de 2022, onde 

explanará sobre a situação dos Pescadores do Espírito Santo, em 

especial dos localizados no município de Itapemirim. Defiro. 

Mensagem nº 026/2022, do Governador do Estado, encaminhando 

veto total ao Projeto de Lei nº 41/2018, de autoria do Deputado 

Sergio Majeski, que acrescenta alínea ao inciso I do art. 2º da Lei 

nº 4.521, de 16 de janeiro de 1991, alterada pela Lei nº 830, de 05 

de julho de 2016, para incluir um representante da Assembleia 

Legislativa no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CRIAD. Ciente. À Comissão de Justiça. 

Mensagem nº 027/2022, do Governador do Estado, encaminhando 
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veto total ao Projeto de Lei nº 04/2019, de autoria da Deputada 

Janete de Sá, que dispõe sobre os estabelecimentos privados 

comerciais, no âmbito do Estado do Espírito Santo, que possuem 

ou venham possuir banheiros adaptados ao uso de pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida, a disponibilizar alarme de 

emergência e dá outras providências. Ciente. À Comissão de 

Justiça. Mensagem nº 028/2022, do Governador do Estado, 

encaminhando veto total ao Projeto de Lei nº 461/2019, de autoria 

do Deputado Capitão Assumção, que estabelece sanções a alunos 

em caso de agressão aos Professores, Servidores ou Empregados 

da Educação nas Instituições de Ensino e Congêneres, no âmbito 

do Estado do Espirito Santo. Ciente. À Comissão de Justiça. 

Mensagem nº 029/2022, do Governador do Estado, encaminhando 

veto total ao Projeto de Lei nº 217/2019, de autoria do Deputado 

Capitão Assumção, que determina a comunicação, por parte dos 

hospitais, clínicas, postos de saúde e congêneres que integram a 

rede pública e privada de saúde, das ocorrências envolvendo 

embriaguez e ou consumo de drogas por criança ou adolescente, 

na forma que especifica. Ciente. À Comissão de Justiça. Projeto 

de Lei Complementar nº 033/2022, do Deputado Dr. Rafael 

Favatto, que acrescenta o § 4º ao Artigo 40 Lei Complementar 

938, de 09 de janeiro de 2020, para dispor sobre a vedação da 

cobrança previdência de inativos e pensionistas. Junte-se ao 

Projeto de Lei nº 267/2022. Projeto de Lei nº 273/2022, do 

Deputado Vandinho Leite, que disciplina no âmbito do Estado do 

Espírito Santo a obrigatoriedade de atendimento integral a todos 

os tratamentos, exames, diagnósticos, medicamentos e afins aos 

clientes de planos de saúde, desde que realizáveis dentro do 

escopo da dignidade da pessoa humana, para salvar vidas ou 

melhorar a qualidade de vida dos mesmos, dando caráter 

meramente exemplificativo ao Rol de Procedimentos e Eventos 

em Saúde Suplementar. Após o cumprimento do artigo 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Saúde, de Defesa 

do Consumidor e de Finanças. Projeto de Lei nº 274/2022, do 
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Deputado Sergio Majeski, que acrescenta inciso ao artigo 28 da 

Lei nº 5.471, de 22 de setembro de 1997, permitindo que os 

recursos financeiros repassados aos Conselhos de Escola sejam 

utilizados para o pagamento de taxas, emolumentos e demais 

despesas cartorárias referentes ao seu registro estatutário e suas 

alterações. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento 

Interno, às Comissões de Justiça, de Educação e de Finanças. 

Projeto de Lei nº 275/2022, do Deputado Delegado Danilo 

Bahiense, que acrescenta item ao Anexo Único da Lei n.º 11.212, 

de 29 de outubro 2020, instituindo a Semana Estadual de 

Sensibilização e Combate ao Desaparecimento de Crianças e 

Adolescentes. À Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do 

Regimento Interno. Projeto de Decreto Legislativo nº 041/2022, 

do Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao Anexo 

Único do Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 2018, 

concedendo Título de Cidadão Espírito-Santense a Sra. Bartira 

Gomes de Almeida. Às Comissões de Justiça e de Cidadania na 

forma do artigo 276 do Regimento Interno. Requerimento de 

Informação nº 1024/2022, do Deputado Capitão Assumção à 

Secretaria de Governo, solicitando informação acerca do processo 

de nº 2022-8003R, contratou a Empresa Master Locadora de 

Veículos Eirelli, no valor de R$ 4.798,58 (Quatro mil, setecentos 

e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos), para prestação 

de serviços de locação de 01 (um) veículo automotor sem 

motorista, modelo representação. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1025/2022, do Deputado Capitão Assumção à 

Secretaria da Saúde, solicitando informação acerca da Ordem de 

Fornecimento Nº 1709/2022. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1026/2022, do Deputado Capitão Assumção à 

Secretaria da Saúde, solicitando informação acerca da Ordem de 

Fornecimento Nº 1734/2022. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1027/2022, do Deputado Capitão Assumção à 

Secretaria da Saúde, solicitando informação acerca do processo de 

nº 2020-6BHTL, contratou a Empresa Reciclar Engenharia e 
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Gerenciamento de Projetos LTDA, no valor de R$ 2.999.043,33 

(Dois milhões, novecentos e noventa e nove mil, quarenta e três 

reais e trinta e três centavos), para contrato de prestação de 

serviços de para serviços de engenharia consultiva para 

gerenciamento geral, elaboração de projetos e estudos técnicos, 

coordenação e fiscalização de obras para as edificações da rede 

estadual de saúde. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 

1028/2022, do Deputado Capitão Assumção à Secretaria de 

Segurança, solicitando informação acerca do processo de nº 2022-

H56PL, contratou a Empresa Hotel Recanto Europeu LTDA, no 

valor de R$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais), para 

contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 

Hospedagem, para atender os representantes de Conselhos 

Comunitários / Interativos de Segurança do Estado do Espírito 

Santo (CONSEGS). Oficie-se. 2ª Fase do expediente – sujeito à 

deliberação: Requerimento de Urgência nº 122/2022, do 

Deputado Alexandre Xambinho e outros, ao Projeto de Lei nº 

262/2022, de sua autoria, que altera a Tabela III da Lei nº 7.001, 

de 27.12.2001, para promover adequações quanto aos valores de 

taxas devidas ao DETRAN/ES. O Sr. Presidente coloca em 

votação o requerimento.  Posto em votação o requerimento é 

aprovado. Requerimento de Urgência nº 125/2022, do Deputado 

Dary Pagung, Líder do Governo ao Projeto de Lei Complementar 

nº 29/2022, de autoria do Governador do Estado, Mensagem nº 

836/2022, que dispõe sobre a extensão de licença maternidade das 

servidoras públicas e contratadas temporárias do Poder Executivo 

Estadual. O Sr. Presidente coloca em votação o requerimento.  

Posto em votação o requerimento é aprovado. Requerimento de 

Urgência nº 126/2022, do Deputado Dary Pagung, Líder do 

Governo ao Projeto de Lei Complementar nº 28/2022, de autoria 

do Governador do Estado, Mensagem nº 837/2022, que institui o 

regime especial de trabalho para os servidores públicos da 

Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder 

Executivo Estadual, que tenham cônjuge, filho ou dependente 
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com deficiência. O Sr. Presidente coloca em votação o 

requerimento.  Posto em votação o requerimento é aprovado. 

Requerimento de Urgência nº 127/2022, do Deputado Gandini, 

Líder do Cidadania, ao Projeto de Lei Complementar nº 38/2019, 

de autoria do Ex-Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que que 

dispõe sobre as prerrogativas dos Agentes Penitenciários e dos 

Agentes de Segurança Socioeducativos do Estado. O Sr. 

Presidente coloca em votação o requerimento.  Posto em votação 

o requerimento é aprovado. Indicação nº 3111/2022, da Deputada 

Raquel Lessa ao Governador do Estado, para implantação e 

instalação de uma Academia Saudável – Academia Popular, no 

Município de Águia Branca. 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 3112/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política Sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Afonso Cláudio 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 

3113/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política Sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de 

Fundão 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 3114/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

Sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Governador 

Lindenberg 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 
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votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3115/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

Sobre Drogas à Presidente da Câmara Municipal de Guaçuí 

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 3116/2022, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política Sobre Drogas ao 

Presidente da Câmara Municipal de Conceição da Barra 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 3117/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política Sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Conceição do Castelo 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 

3118/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política Sobre Drogas ao Presidente da Câmara 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 3119/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

Sobre Drogas à Presidente da Câmara Municipal de Domingos 

Martins 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 
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votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3120/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

Sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Atílio 

Vivácqua 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 3121/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

Sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Aracruz 

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 3122/2022, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política Sobre Drogas ao 

Presidente da Câmara Municipal de Apiacá 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 3123/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política Sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Anchieta 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 3124/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

Sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Alto Rio 

Novo 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 
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aprovada. Indicação nº 3125/2022, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política Sobre Drogas ao 

Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves 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 3126/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política Sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Cachoeiro de Itapemirim 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 3127/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política Sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Brejetuba 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 3128/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

Sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus 

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 3129/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

Sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Boa 

Esperança 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 



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

9 

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3130/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

Sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Barra de 

São Francisco 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 3131/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

Sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Baixo 

Guandu 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 3132/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

Sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Ecoporanga 

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 3133/2022, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política Sobre Drogas ao 

Presidente da Câmara Municipal de Dores do Rio Preto 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 3134/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política Sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Colatina 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 
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votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3135/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

Sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Castelo 

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 3136/2022, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política Sobre Drogas ao 

Presidente da Câmara Municipal de Cariacica 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 3137/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política Sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Alegre 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 3138/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

Sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Águia 

Branca 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 3139/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

Sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Água Doce 

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 
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votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3140/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

Sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Guarapari 

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 3141/2022, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política Sobre Drogas ao 

Presidente da Câmara Municipal de Ibatiba 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 3142/2022, do Deputado Vandinho Leite ao Governador do 

Estado, para desapropriação para fins de interesse público de área 

contígua a “EEEFM Antônio Luiz Valiati”, localizada a Rua 

Projetada, S/Nº - Jardim Tropical, Serra, objetivando a ampliação 

e ainda a reforma da referida escola. 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 3143/2022, do Deputado Renzo Vasconcelos ao 

Governador do Estado, para adoção das providências necessárias 

para a viabilização de pavimentação asfáltica na estrada que 

interliga Minas Gerais a Muritiba no município de Ecoporanga. 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 3144/2022, do 

Deputado Renzo Vasconcelos ao Governador do Estado, para 

adoção das providências necessárias para a viabilização de 

pavimentação asfáltica na ES-405 entre Cotaxé e Muritiba no 

município de Ecoporanga. 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 



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

12 

nº 3145/2022, do Deputado Renzo Vasconcelos ao Governador do 

Estado, para adoção das providências necessárias para a aquisição 

de 2 mil pavies para calçamento rural nas ruas do município de 

Muritiba. 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 

3146/2022, do Deputado Carlos Von ao Governador do Estado, 

que em convênio com a prefeitura de Guarapari, a implementação 

de medidas concretas a serem realizadas junto à concessionária de 

energia elétrica para que diligencie a instalação de postes de 

iluminação pública e luminárias na Arena de Vôlei e Futevôlei, 

localizada no início da comunidade Praia do Morro, em 

Guarapari. 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 

3147/2022, do Deputado Carlos Von ao Prefeito Municipal de 

Guarapari, para implementação de medidas concretas a serem 

realizadas com vistas à instalação de bancos e cobertura no ponto 

de ônibus situado em ponto de ônibus localizado em frente a 

Multiplan, na Rodovia Jones dos Santos Neves, na comunidade 

de Muquiçaba, em Guarapari, para atendimento à população local. 

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 3148/2022, 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 Principal, no Bairro Village do 

Sol, 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 3149/2022, do 

Deputado Carlos Von ao Prefeito Municipal de Guarapari, para 

implementação de medidas concretas a serem realizadas com 
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vistas à instalação de bancos e cobertura no ponto de ônibus 

situado em ponto de ônibus localizado próximo ao antigo Igloo, 

na Praia de Santa Mônica, em Guarapari, para atendimento à 

população local. 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 3150/2022, do Deputado Carlos Von ao Governador do Estado, 

que em convênio com a prefeitura de Guarapari, a implementação 

de medidas concretas a serem realizadas junto à concessionária de 

energia elétrica para que diligencie a instalação de postes de 

iluminação pública e luminárias no campo de futebol localizado 

na zona rural da comunidade de Rio Grande, em Guarapari. 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 3151/2022, 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 Orquídeas, 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 3152/2022, do 

Deputado Carlos Von ao Governador do Estado, que em convênio 

com a prefeitura de Guarapari, a implementação de medidas 

concretas a serem realizadas junto à concessionária de energia 

elétrica para que diligencie a instalação de postes de iluminação 

pública e luminárias na Rua da Bica, localizada no na comunidade 

Perocão, em Guarapari. 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 3153/2022, do Deputado Theodorico Ferraço ao Governador 

do Estado, que por meio do órgão competente seja providenciada, 

com urgência, a instalação de redutor de velocidade na Rodovia 
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ES-185, denominada Coronel Leôncio de Rezende, na saída do 

Distrito de Nossa Senhora das Graças, Iúna, tendo em vista os 

inúmeros acidentes fatais que estão ocorrendo na localidade. 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 3154/2022, do 

Deputado Theodorico Ferraço ao Governador do Estado, que 

dentro das possibilidades legais e administrativas, seja dado 

prosseguimento às obras da Escola Técnica de Iúna, tendo em 

vista a relevância da referida Escola para Iúna e toda a 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 3155/2022, do 

Deputado Theodorico Ferraço ao Governador do Estado, que por 

meio do órgão competente seja analisada a possibilidade de ser 

elevado o valor do sublimite estadual do simples nacional, 

adotando-se as providências necessárias, tendo em vista o grande 

benefício que tal procedimento poderá acarretar para inúmeras 

empresas capixabas. 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. O Sr. 

Deputado Marcelo Santos requer inversão da pauta, preservando a 

fase das comunicações. O Sr. Presidente coloca em votação, posto 

em votação é aprovado. Faz justificativa de voto o Sr. Deputado: 

Del. Danilo Bahiense. 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 05/02/2019. 

Mensagem de Veto nº 14/2022, publicada no ALES digital do dia 

09/05/2022. Na Comissão de Justiça o relator, Deputado 
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Vandinho Leite, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a 

matéria na 49ª sessão ordinária do dia 13/06/2022. (Prazo até o 

dia 20/06/2022). O Sr. Presidente convoca a Comissão de 

Constituição e Justiça para oferecer parecer oral ao Veto o Sr. 

Deputado Gandini faz a convocação que opina pela manutenção 

do Veto. Discuti o matéria o Sr. Deputado Sergio Majeski. Não 

havendo mais oradores o Sr. Presidente anuncia a sua votação, 

sendo aprovado pelos membros da Comissão. (Assume a 

Presidência o Sr. Deputado Coronel Alexandre Quintino) A 

matéria é devolvida a mesa. Encaminha votação os Srs. 

Deputados Dary Pagung e Sergio Majeski. 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 

Alexandre Xambinho, Bruno Lamas, Coronel Alexandre 

Quintino, Dary Pagung, Dr. Emilio Mameri, , Eng. José 

Esmeraldo, Freitas, Gandini, Hudson Leal Janete de Sá, Luciano 

Machado, Marcos Garcia, Marcos Madureira, Pr. Marcos Mansur, 

Raquel Lessa, Renzo Vasconcelos. Votam não ao veto os Srs. 

Deputados Adilson  Espindula, Carlos Von, Capitão Assumção, 

Delegado Danilo Bahiense, Doutor Hércules, Dr. Rafael Favatto,  

Iriny Lopes, Sergio Majeski, Torino Marques e Vandinho Leite. E 

uma abstenção do Sr. Presidente. Em face do resultado, o Sr. 

Presidente declara mantido o veto. Comunique-se ao Sr. 

Governador. Faz justificativa de voto o Sr. Deputado: Sergio 

Majeski. É anunciada á discussão única, nos termos do art. 66, § 

6º, da Constituição Estadual, do veto total, ao Projeto de Lei nº 

905/2019, de autoria do Deputado Vandinho Leite, que determina 

o pagamento de indenização por danos materiais às vítimas de 

crimes contra o patrimônio dentro dos transportes coletivos no 

âmbito do Estado do Espírito Santo. Publicado no ALES Digital 
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do dia 24/10/2019. Mensagem de Veto nº 15/2022, 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 Gandini faz a convocação que opina pela 

manutenção do Veto. Não havendo oradores o Sr. Presidente 

anuncia a sua votação, sendo aprovado pelos membros da 

Comissão. (Assume a Presidência o Sr. Deputado Coronel 

Alexandre Quintino) A matéria é devolvida a mesa. Encaminha 

votação o Sr. Deputados Dary Pagung. 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 

Adilson  Espindula, Alexandre Xambinho, Bruno Lamas, Coronel 

Alexandre Quintino, Dary Pagung, 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, Theodorico Ferraço. Votam não ao veto os Srs. 

Deputados Capitão Assumção, Carlos Von, Delegado Danilo 

Bahiense, Sergio Majeski, Torino Marques e 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 

83/2019, de autoria do Ex-Deputado Euclério Sampaio, que 

Estabelece diretrizes para a instituição de programas de 

reciclagem de resíduos sólidos nas redes pública e privada de 

educação básica em todo o Estado do Espírito Santo. Publicado 

no ALES Digital do dia 22/02/2019. Mensagem de Veto nº 

16/2022, publicada no ALES digital do dia 09/05/2022. O Sr. 
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Presidente convoca a Comissão de Constituição e Justiça para 

oferecer parecer oral ao Veto o Sr. Deputado Gandini designa o 

Sr. Deputado Marcos Garcia para relatar a matéria que faz a 

convocação que opina pela manutenção do Veto. Discuti a 

matéria os Srs. Deputados Sergio Majeski, Dary Pagung e a Sra. 

Deputada Iriny Lopes. O Sr. Presidente anuncia a sua votação, 

sendo aprovado pelos membros da Comissão. A matéria é 

devolvida a mesa. Encaminha votação o Sr. Deputados Dary 

Pagung. O Sr. Presidente   coloca em discussão o veto nos termos 

do artigo 228 § 5º do Regimento Interno. Discuti a matéria o Sr. 

Deputado Dr. Hercules. 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 Adilson  Espindula, 

Alexandre Xambinho, Bruno Lamas, Coronel Alexandre 

Quintino, Dary Pagung, Dr. Rafael Favatto, Eng. José Esmeraldo, 

Erick Musso, Freitas, Hudson Leal,  Iriny Lopes, Janete de Sá, 

Luciano Machado, Luiz Durão, Marcelo Santos, Marcos Garcia, 

Marcos Madureira, Pr. Marcos Mansur, Raquel Lessa, Renzo 

Vasconcelos, Theodorico Ferraço e Vandinho Leite. Votam não 

ao veto os Srs. Deputados Capitão Assumção, Carlos Von, 

Delegado Danilo Bahiense, Doutor Hércules, Dr. Emilio Mameri, 

Gandini, Sergio Majeski e Torino Marques. 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 399/2021, de 

autoria do Deputado Pr. Marcos Mansur, que institui o Estatuto de 

Liberdade Religiosa no Estado do Espírito Santo na forma do 

inciso VI do art. 5º da Constituição Federal e dá outras 

providências. Publicado no ALES Digital do dia 05/08/2021. 

Mensagem de Veto nº 17/2022, publicada no ALES digital do dia 

11/05/2022. O Sr. Presidente convoca a Comissão de Constituição 
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e Justiça para oferecer parecer oral ao Veto o Sr. Deputado 

Gandini relata a matéria que faz a convocação que opina pela 

manutenção do Veto. Discuti a matéria o Sr. Deputado Marcos 

Mansur. O Sr. Presidente anuncia a sua votação, sendo aprovado 

pelos membros da Comissão. A matéria é devolvida a mesa. 

Encaminha votação o Sr. Deputados Dary Pagung. O Sr. 

Presidente   coloca em discussão o veto nos termos do artigo 228 

§ 5º do Regimento Interno. Discuti a matéria o Sr. Deputado Dr. 

Hercules. 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 Adilson  Espindula, Alexandre Xambinho, 

Bruno Lamas, Coronel Alexandre Quintino, Dary Pagung, 

Delegado Danilo Bahiense, Doutor Hércules, Dr. Emilio Mameri, 

Eng. José Esmeraldo, Freitas, Gandini, Hudson Leal,  Iriny Lopes, 

Janete de Sá, Luciano Machado, Luiz Durão, Marcos Garcia, 

Marcos Madureira, Pr. Marcos Mansur, Raquel Lessa, Renzo 

Vasconcelos, Sergio Majeski, Theodorico Ferraço, Torino 

Marques e Vandinho Leite. Votam não ao veto os Srs. Deputados 

Carlos Von e Capitão Assumção. E uma abstenção do Sr. 

Presidente. Em face do resultado, o Sr. Presidente declara 

mantido o veto. Comunique-se ao Sr. Governador. 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 Extraordinária hoje as 15:57 horas para . Encerra-se a 

sessão às quinze horas e cinquenta e cinco minutos.  

 

 


