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Quinquagésima Segunda Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa 

Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em vinte de junho de 2022. 

A hora regimental registram presença no painel eletrônico as Sras. e os Srs. 

Deputados: Adilson  Espindula, Alexandre Xambinho, Bruno Lamas, Carlos 

Von, Capitão Assumção, Coronel Alexandre Quintino, Dary Pagung, 

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

Favatto, Eng. José Esmeraldo, Erick Musso, Freitas, Gandini, Hudson Leal,  

Iriny Lopes, Janete de Sá, Luciano Machado, Luiz Durão, Marcelo Santos, 

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

Vasconcelos, Sergio Majeski, Theodorico Ferraço, Torino Marques e 

Vandinho Leite. O Sr. Presidente Marcelo Santos ocupa a cadeira da 

Presidência e invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão. O Sr. 

Presidente convida o Sr. Deputado Delegado Danilo Bahiense para proceder a 

leitura de um versículo da Bíblia. A convite de S.Exª.  ocupa a cadeira da 1ª o 

Sr. Deputado  Dary Pagung e para 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: Fazem um minuto de silêncio 

em homenagem os Srs.: Miguel Virgílio Marçal de Souza, Ten. Lauro Silva, 

Bras Campos Nicoli, Policial Civil Ivan Cruz Damaceno, Mª José Menezes, 

Alexandrina Almeida, José Miguel Vicente, Prof. Wilson Mario Zanotti, 

Adeilson Pereira dos Santos, Ludimila Marçal. O Sr. Presidente requer 

inversão da pauta, preservando a fase das comunicações. O Sr. Presidente 

coloca em votação, posto em votação é aprovado. O Sr. Presidente procede à 

leitura do seguinte Expediente: 2ª fase do expediente – sujeito à deliberação. 

Requerimento de Urgência nº 130/2022, do Deputado Dr. Rafael Favatto, 

Líder do PATRIOTA, ao Projeto de Lei nº 60/2022, de sua autoria, que 

reconhece a atividade de risco e a efetiva necessidade de porte de armas de 

fogo aos profissionais vigilantes e/ou seguranças que trabalham em empresas 

públicas e/ou privadas no Espírito Santo. Em votação. As Deputadas e os 

Deputados que o aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se 

manifestem verbalmente. O Sr. Presidente coloca em votação o requerimento.  

Posto em votação o requerimento é aprovado. Requerimento de Urgência nº 

131/2022, do Deputado Bruno Lamas, Líder do PSB, ao Projeto de Lei nº 
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186/2021, de sua autoria, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da 

profissão de Guias de Turismo no Estado do Espírito Santo. Em votação. As 

Deputadas e os Deputados que o aprovam, permaneçam como estão. Os 

contrários se manifestem verbalmente. O Sr. Presidente coloca em votação o 

requerimento.  Posto em votação o requerimento é aprovado. Indicação nº 

3156/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

Sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Itapemirim acerca da 

seguinte matéria: Proceder à criação do Conselho Municipal sobre Álcool e 

Outras Drogas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. 

As Deputadas e os Deputados que o aprovam, permaneçam como estão. Os 

contrários se manifestem verbalmente. 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 3157/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política Sobre Drogas 

ao Presidente da Câmara Municipal de Itaguaçu acerca da seguinte matéria: 

Proceder à criação do Conselho Municipal sobre Álcool e Outras Drogas. Em 

discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. As Deputadas e os 

Deputados que o aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se 

manifestem verbalmente. 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 3158/2022, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política Sobre Drogas à Presidente 

da Câmara Municipal de Irupi acerca da seguinte matéria: Proceder à criação 

do Conselho Municipal sobre Álcool e Outras Drogas. Em discussão, não 

havendo quem queira discutir, em votação. As Deputadas e os Deputados que 

o aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem 

verbalmente. 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 3159/2022, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política Sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Iconha acerca da seguinte matéria: Proceder à criação do 

Conselho Municipal sobre Álcool e Outras Drogas. Em discussão, não 

havendo quem queira discutir, em votação. As Deputadas e os Deputados que 

o aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem 
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verbalmente. 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 3160/2022, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política Sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Ibitirama acerca da seguinte matéria: Proceder à criação do 

Conselho Municipal sobre Álcool e Outras Drogas. Em discussão, não 

havendo quem queira discutir, em votação. As Deputadas e os Deputados que 

o aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem 

verbalmente. 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 3161/2022, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política Sobre Drogas à Presidente da Câmara 

Municipal de Ibiraçu acerca da seguinte matéria: Proceder à criação do 

Conselho Municipal sobre Álcool e Outras Drogas. Em discussão, não 

havendo quem queira discutir, em votação. As Deputadas e os Deputados que 

o aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem 

verbalmente. 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 3174/2022, do Deputado Carlos Von ao 

Governador do Estado, para pavimentação asfáltica da Rua Santa Mônica, no 

Bairro Santa Mônica, em Guarapari. Em discussão, não havendo quem queira 

discutir, em votação. As Deputadas e os Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão. Os contrários se manifestem verbalmente. 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 3175/2022, do Deputado Carlos Von ao Governador do Estado, 

para instalação de bancos e cobertura no ponto de ônibus situado em ponto de 

ônibus localizado na Avenida Guarapari, próximo à padaria Rei Arthur, na 

comunidade de Belo Horizonte, em Guarapari. Em discussão, não havendo 

quem queira discutir, em votação. As Deputadas e os Deputados que o 

aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem verbalmente. 

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 3176/2022, do Deputado Carlos Von ao Governador 
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do Estado, para pavimentação asfáltica da Rua Michel Jean Katsilis, que 

interliga os Bairros Meaípe e Condados, em Guarapari. Em discussão, não 

havendo quem queira discutir, em votação. As Deputadas e os Deputados que 

o aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem 

verbalmente. 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 3177/2022, do Deputado Carlos Von ao 

Governador do Estado, para desenvolvimento e extensão da rede de esgoto 

por todo o prolongamento da Rua Anésio Freira, no Bairro Concha D’Ostra, 

em Guarapari. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. 

As Deputadas e os Deputados que o aprovam, permaneçam como estão. Os 

contrários se manifestem verbalmente. 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 3178/2022, do 

Deputado Carlos Von ao Governador do Estado, para pavimentação asfáltica 

da Rua Manoel Duarte, no Bairro Santa Mônica, em Guarapari, a fim de 

melhorar o tráfego na região. Em discussão, não havendo quem queira 

discutir, em votação. As Deputadas e os Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão. Os contrários se manifestem verbalmente. 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 3179/2022, do Deputado Bruno Lamas ao Governador do Estado, 

para o aumento do policiamento ostensivo da Polícia Militar, na macrorregião 

de Jacaraípe, no Município de Serra. Em discussão, não havendo quem queira 

discutir, em votação. As Deputadas e os Deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão. Os contrários se manifestem verbalmente. 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 3180/2022, do Deputado Bruno Lamas ao Governador do Estado, 

para que seja instalado Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher no 

município de Alegre. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em 

votação. As Deputadas e os Deputados que o aprovam, permaneçam como 

estão. Os contrários se manifestem verbalmente. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a 
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sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 

3181/2022, do Deputado Bruno Lamas ao Governador do Estado, para que 

seja viabilizado desassoreamento do estuário do Rio Fundão (Reis Magos) 

com a construção de dois espigões em paralelo fazendo o entroncamento do 

canal da barra, tornando navegável todo o ano e que seja realizado retirado de 

areia do estuário para a engorda da Praia Grande em Fundão. Em discussão, 

não havendo quem queira discutir, em votação. As Deputadas e os Deputados 

que o aprovam, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem 

verbalmente. 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. Faz justificativa de voto o Sr. Deputado Del. Danilo 

Bahiense. Passa-se para a ordem do dia: É anunciada á discussão única, nos 

termos do art. 66, § 6º, da Constituição Estadual, do veto total, ao Projeto de 

Lei nº 164/2022, de autoria do Deputado Coronel Alexandre Quintino, que 

altera a Lei nº 11.377, de 31 de agosto de 2021, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de os estabelecimentos comerciais que anunciarem a oferta de 

produtos e serviços em promoção, no âmbito do Estado do Espírito Santo, 

informar ao consumidor, em conjunto com o valor da oferta vigente, o valor 

imediatamente anterior praticado pelo estabelecimento para a comercialização 

do produto ou serviço. Publicado no ALES Digital do dia 11/04/2022. 

Mensagem de Veto nº 18/2022, publicada no ALES digital do dia 17/05/2022. 

O Sr. Presidente convoca a Comissão de Constituição e Justiça para oferecer 

parecer oral ao Veto. O Sr. Deputado Gandini 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 Presidência o Sr. Deputado Erick 

Musso) o Sr. Presidente abre precedente para homenagear o Dr. Rafael 

Teixeira de Freitas, Ex-Procurador Geral da Ales. Concedido a palavra ao Dr. 

Rafael Teixeira de Freitas, Dr. Hércules, (Assume a Presidência o Sr. 

Deputado Torino Marques) o Sr. Presidente registra a presença da Polícia 

Científica, Cap. Assumção, Del. Danilo Bahiense, Dr. Emílio Mameri, 

(Assume a Presidência o Sr. Deputado del. Danilo Bahiense) Carlos Von, o 

Sr. Presidente registra a presença da escola Senador João Medeiros de 

Calmon. Pedindo e obtendo a palavra pela ordem o Sr. Deputado Theodorico 
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Ferraço, levanta questão de ordem com base nos artigos 114 e 140 do 

Regimento Interno, sobre o Projeto de Resolução nº 05/2022, protocolado em 

02/05/2022 e até a presente data não foi sequer incluído no expediente para 

leitura. O Sr. Presidente prevalece de prazo para responder a questão de 

ordem, conforme art. 140, § 6º do Regimento Interno. Passa-se a fase do 

Grande Expediente: Faz o uso da palavra como líder do PTB o Sr. Deputado 

Torino Marques. Oradores: Faz o uso da palavra os Srs. Deputados: Engº. José 

Esmeraldo, Freitas, Adilson Espíndula, (Assume a Presidência o Sr. Deputado 

Torino Marques) dary pagung, sergio majeski, janete de sá, torino marques, 

luiz durão, doutor hércules, carlos von. 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 Especial no horário 

regimental.  Encerra-se a sessão as dezessete horas e nove minutos. 

 

 

 

 


