ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Quinquagésima Primeira Sessão Ordinária da Quarta Sessão
Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em
quinze de maio 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 Dary Pagung 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 2ª o Sr.
Deputado Marcos Garcia. O Sr. Presidente procede à leitura do
seguinte Expediente: 1ª parte: 1ª fase do expediente - para
simples despacho: Ofícios nºs 42/2022 - 20/2022, do Deputado
Marcos Garcia, justificando sua ausência na sessão ordinária
realizada no dia 13 de junho de 2022. Justificada a ausência, a
Secretária. Ofícios nºs 43/2022 - 183/2022, do Deputado Hudson
Leal, justificando sua ausência na sessão ordinária realizada no
dia 13 de junho de 2022. Justificada a ausência, a Secretária.
Ofícios nºs 44/2022 - 84/2022, do Deputado Erick Musso,
justificando sua ausência na sessão ordinária realizada no dia 14
de junho de 2022. Justificada a ausência, a Secretária. Ofícios nºs
10/2022 e 02854/2022-4, do Conselheiro Presidente do Tribunal
de Contas do Estado, encaminhando Prestação de Contas Mensal
referente ao exercício de MAIO de 2022. Ciente. À Comissão de
Finanças. Projeto de Lei nº 276/2022, do Deputado Coronel
Alexandre Quintino, que inclui no Plano Rodoviário Estadual a
estrada municipal Bom Jardim, que liga a ES 482 (Monte Líbano)
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à ES 486 (Gironda), no município de Cachoeiro de
Itapemirim/ES. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento
Interno, às Comissões de Justiça, de Infraestrutura e de Finanças.
É feito um minuto de silencio em homenagem as Sras. e Srs.
Edson Cristovão, Saulo, Helena e Reginaldo da Silva. O Sr.
Presidente procede à leitura do seguinte Expediente: 1ª parte: 2ª
fase do expediente – sujeito à deliberação: Requerimento de
Urgência nº 128/2022, do Deputado Cel. Alexandre Quintino e
outros, ao Projeto de Lei nº 276/2022, de sua autoria, que inclui
no Plano Rodoviário Estadual a estrada municipal Bom Jardim,
que liga a ES 482 (Monte Líbano) à ES 486 (Gironda), no
município de Cachoeiro de Itapemirim/ES. O Sr. Presidente
coloca em votação o requerimento. Posto em votação o
requerimento é aprovado. Indicação nº 3162/2022, do Deputado
Dr. Emílio Mameri ao Governador do Estado, para que o Poder
Executivo, por intermédio da Secretaria de Estado de Agricultura,
Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG), proceda a aquisição
de implementos agrícolas para atender as demandas da Secretaria
de Agricultura do Município de Rio Novo do Sul. 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 3163/2022, da
Deputada Raquel Lessa ao Governador do Estado, para instalação
de redutor de velocidade na Rodovia ES-080, KM 84, 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 3164/2022, do Deputado Delegado Danilo Bahiense
ao Prefeito Municipal da Serra, para promover efetiva
acessibilidade a cidadãos com deficiência promovendo melhorias
nos passeios públicos. 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 3165/2022, do Deputado Delegado Danilo Bahiense ao
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Governador do Estado, para promover efetiva acessibilidade a
cidadãos com deficiência em agências do Banco Banestes. 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 3166/2022, do
Deputado Capitão Assumção ao Governador do Estado, para que
venha solucionar a falta de medicamentos nas Farmácias e Postos
de Saúde 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 3167/2022, do Deputado Bruno Lamas ao
Governador do Estado, para instalação de academia popular no
bairro Vila Verde, no município de São Matheus/ES. O Sr.
Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo
oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em
votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3168/2022, do
Deputado Dr. Emílio Mameri ao Governador do Estado, para
aquisição de 01 (um) Secador de Café com capacidade para 160
sacas, para atender as demanda da Associação de Cafeicultores do
KM 20 no Município de Boa Esperança/ES. O Sr. Presidente
coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a
discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação a indicação é
aprovada. Indicação nº 3169/2022, do Deputado Luiz Durão ao
Governador do Estado, para instalação de uma academia popular
para atender a comunidade do distrito de Desengano, município
de Linhares/ES. O Sr. Presidente coloca em discussão a
indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a
sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação
nº 3170/2022, do Deputado Alexandre Xambinho ao Governador
do Estado, para viabilizar a entrega de 01 (um) Retroescavadeira,
para que a prefeitura de Bom Jesus do Norte possa atender as
demandas Secretaria Municipal de Agricultura, daquele
município. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não
havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação.
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Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº
3171/2022, do Deputado Sergio Majeski ao Governador do
Estado, para instalação de ar-condicionado nas salas de aula,
ampliação do auditório, aquisição de computador e software para
atender cursos técnicos na área, assim como aquisição de mais
uma estação com 40 (quarenta) chromebooks para a EEEFM
PROF JOAQUIM BARBOSA QUITIBA, localizada no
município de Cariacica. Ainda, que seja adequada a acessibilidade
às pessoas com deficiência, reparando o elevador. 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 3172/2022, do
Deputado Sergio Majeski ao Governador do Estado, para reforma
e ampliação da EEEFM FREDERICO PRETTI, localizada no
município de Santa Teresa, a instalação de ar condicionado e
energia solar, bem como reforço na vigilância da 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 3173/2022, do
Deputado Sergio Majeski ao Governador do Estado, para
melhoria na acessibilidade das pessoas com deficiência física à
EEEFM DAVID ROLDI, localizada no município de São Roque
do Canaã, assim como que sejam instalados ar condicionado e
energia solar, que o acesso à internet seja aperfeiçoado, ainda, que
seja adquirido mais uma estação com 40 (quarenta) chromebooks.
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. Passa-se para a ordem do dia: É
anunciada á discussão única, em regime de urgência, do Projeto
de Lei nº 497/2020, do Deputado Torino Marques, que obriga as
empresas prestadoras de serviços de instalação e manutenção de
dispositivos de radares e aparelhos de fiscalização semafórica
rodoviário a disponibilizar via internet as Ordens de Serviços de
semáforos e radares que apresentaram defeitos ou inconsistência
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da calibragem no âmbito do Estado do Espírito Santo. Publicado
no ALES Digital do dia 21/09/2020. O Sr. Presidente consulta os
Presidentes das Comissões de Finanças e Infraestrutura a
constitucionalidade do Projeto de Lei. O Sr. Presidente convoca a
Comissão de Justiça, Finanças e Infraestrutura para oferecer
parecer oral à matéria. O Sr Deputado Gandini recebe e relata a
matéria pela constitucionalidade e aprovação nas demais
comissões. Não havendo oradores, o Sr. Presidente anuncia a
votação do parecer, sendo aprovado pelos membros das
Comissões. A matéria é devolvida a Mesa. O Sr. Presidente
coloca em discussão o projeto. Não havendo oradores, encerra a
discussão e anuncia a sua votação. Posto em votação o Projeto é
aprovado. A Secretaria para Extração dos autógrafos. É anunciada
á discussão única, em regime de urgência, do Projeto de
Resolução nº 12/2022, 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. Publicado no ALES Digital
do dia 17/05/2022. O Sr. Presidente convoca a Comissão de
Justiça, Cidadania e Finanças para oferecer parecer oral à matéria.
O Sr Deputado Marcos Madureira recebe e relata a matéria pela
constitucionalidade e aprovação nas demais comissões. Discuti o
requerimento o Sr. Deputado Dr. Hércules. O Sr. Presidente
anuncia a votação do parecer, sendo aprovado pelos membros das
Comissões. A matéria é devolvida a Mesa. O Sr. Presidente
coloca em discussão o projeto. Não havendo oradores, encerra a
discussão e anuncia a sua votação. Posto em votação o Projeto é
aprovado. Em mesa para promulgação. É anunciada á discussão
única, em regime de urgência, do Projeto de Resolução nº
16/2020, do Deputado Bruno Lamas, que altera a nomenclatura da
Seção II, do Capítulo XI, do Título VII e acrescenta o artigo 269A, passando a vigorar com a nomenclatura, “da Tribuna Popular e
da Tribuna Acadêmica”, ambos da Resolução nº 2.700, de 15 de
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julho de 2009, Regimento Interno. Publicado no ALES Digital do
dia 21/09/2020. Pareceres nºs 201/2021, da Comissão de Justiça,
pela constitucionalidade/legalidade e 12/2022, da Comissão de
Cidadania, pela aprovação. O Sr. Presidente convoca as
Comissões de Educação, Finanças e Mesa para oferecer parecer
oral à matéria. O Sr. Deputado Bruno Lamas recebe e designa o
Deputado Sergio Majeski para relatar a matéria pela
constitucionalidade e aprovação nas demais comissões. Discuti o
requerimento o Sr. Deputado Dr. Hércules. O Sr. Presidente
anuncia a votação do parecer, sendo aprovado pelos membros das
Comissões e Mesa. A matéria é devolvida a Mesa. O Sr.
Presidente coloca em discussão o projeto. Não havendo oradores,
encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posto em votação o
Projeto é aprovado. Em mesa para promulgação. É anunciada á
discussão única, em regime de urgência, do 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. Publicado no ALES Digital do dia 06/06/2022. O Sr.
Presidente convoca a Comissão de Constituição e Justiça,
Cidadania, Segurança e Finanças para oferecer parecer oral a
matéria. O Sr. Deputado Gandini se prevalece de prazo
regimental. É anunciada á discussão única, em regime de
urgência, do Projeto de Lei nº 262/2022, do Deputado Alexandre
Xambinho, 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. Publicado no Ales Digital do dia 07/06/2022. O Sr.
Presidente convoca a Comissão de Constituição e Justiça,
Mobilidade Urbana e Finanças para oferecer parecer oral a
matéria. O Sr. Deputado Gandini designa o Sr. Deputado Freitas
para relatar a matéria, se prevalece de prazo regimental. É
anunciada á discussão única, em regime de urgência, do Projeto
de Lei Complementar nº 29/2022, oriundo da Mensagem
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Governamental nº 836/2022, que dispõe sobre a extensão de
licença maternidade das servidoras públicas e contratadas
temporárias do Poder Executivo Estadual. Publicado no Ales
Digital do dia 31/05/2022. (Existem emendas modificativa e
aditiva de autoria dos Deputados Sergio Majeski e Doutor
Hércules, anexadas ao Projeto, para serem analisadas pelas
comissões parlamentares). O Sr. Presidente convoca a Comissão
de Constituição e Justiça, Cidadania e Finanças para oferecer
parecer oral a matéria. O Sr. Deputado Gandini se prevalece de
prazo regimental. É anunciada á discussão única, em regime de
urgência, do Projeto de Lei Complementar nº 28/2022, oriundo da
Mensagem Governamental 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 com deficiência.
Publicado no Ales Digital do dia 31/05/2022. O Sr. Presidente
convoca a Comissão de Constituição e Justiça, Saúde, Cidadania e
Finanças para oferecer parecer oral a matéria. O Sr. Deputado
Gandini se prevalece de prazo regimental. É anunciada á
discussão prévia do Projeto de Lei nº 418/2019, do Deputado
Gandini, que institui o Programa de Guarda Temporária de
Crianças e Adolescentes (Família Acolhedora), no âmbito do
Estado. Publicado no ALES Digital do dia 30/05/2019. Parecer no
193/2022 da Comissão de Justiça, em votação realizada na 7ª
Reunião Ordinária (Virtual) conforme Ata Taquigráfica publicada
no DPL em 24/05/2022, que concluiu pela inconstitucionalidade.
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. Arquive-se a
matéria. É anunciada á discussão prévia do Projeto de Lei nº
265/2021, do Deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre a
obrigação de fornecer ao cidadão teste sorológico para detecção
de anticorpos após a vacinação de Covid-19, no âmbito do Estado
do Espírito Santo. Publicado no ALES Digital do dia 16/06/2021.
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Parecer no 199/2022 da Comissão de Justiça, em votação
realizada na 7ª Reunião Ordinária (Virtual) conforme Ata
Taquigráfica publicada no DPL em 24/05/2022, que concluiu pela
inconstitucionalidade. 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. Arquive-se a matéria. É anunciada á discussão prévia
do Projeto de Lei nº 904/2019, do Deputado Ex-Euclério
Sampaio, que dispõe sobre a regulamentação das festas de música
eletrônica, denominada Festas Raves, no Estado. Publicado no
ALES Digital do dia 23/10/2019. 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. 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. Arquive-se a matéria. É
anunciada á discussão prévia 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. Publicado no ALES Digital do dia 20/04/2021. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão o
requerimento. Discuti o requerimento os Srs. Deputados: Dr.
Hércules e Del. Danilo Bahiense. Não havendo mais oradores
encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posto em votação o
requerimento é adiado por falta de quorum. Passa-se para a fase
das comunicações. Com a palavra os Srs. Deputados: Adilson
Espindula, (Assume a Presidência o Sr. Deputado Sergio Majeski)
Alexandre Xambinho, Del. Danilo Bahiense, Dr. Hércules, Eng.
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José Esmeraldo, Janete de Sá, (Assume a Presidência O Sr.
Deputado Torino Marques) Sergio Majeski, Theodorico Ferraço,
(Assume a Presidência o Sr. Deputado Sergio Majeski) Torino
Marques. A Sra. Deputada Janete de Sá, solicita um minuto de
silêncio em homenagem a Sra. Magali Falcão Modenesi. 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 e trinta
minutos. Encerra-se a sessão às onze horas e vinte e dois
minutos.
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