ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

54ª SESSÃO ORDINÁRIA, HÍBRIDA, VIRTUAL E PRESENCIAL DA 19º LEGISLATURA
DATA: 22.06.2022
HORÁRIO: 09:00 HORAS
ORDEM DO DIA
1. 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. Na Comissão de Justiça o
relator, Deputado Gandini, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria
na 52ª sessão ordinária do dia 20/06/2022. (Prazo até o dia 27/06/2022).
(COMISSÃO DE JUSTIÇA).
2. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 257/2021, do
Deputado Bruno Lamas, que altera a Lei n° 7.001, de 27 de dezembro de 2001, que
dispõe sobre a Taxa de Serviços Diversos do DETRAN. Publicado no Ales Digital do dia
14/06/2021. (Em anexo por se tratar de matéria correlata, nos termos do art. 178 do
Regimento Interno, Projeto de Lei nº 262/2022, do Deputado Alexandre Xambinho,
existe emenda substitutiva anexada ao projeto do próprio autor). Na Comissão de
Justiça o relator, Deputado Gandini, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a
matéria na 63ª Sessão Ordinária Híbrida, Virtual e Presencial do dia 13/07/2021.
(Prazo até o dia 03/08/2021). A matéria foi baixada de pauta, a pedido do autor e
deferido pelo Senhor Presidente da Mesa Diretora, na 67ª Sessão Ordinária,
Híbrida, Virtual e Presencial do dia 04/08/2021. (COMISSÕES DE JUSTIÇA E DE
FINANÇAS).
3. 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. Nas Comissões em conjunto
de Justiça, de Cidadania, de Segurança e de Finanças o relator, Deputado Gandini, se
prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na 51ª sessão ordinária,
híbrida, virtual e presencial do dia 15/06/2022. (Prazo até o dia 22/06/2022). Existe
emenda de autoria do Deputado Freitas, anexada ao Projeto, para ser analisada
pelas comissões parlamentares). (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE
SEGURANÇA E DE FINANÇAS).
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4. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei Complementar nº
29/2022, oriundo da Mensagem 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. Nas
Comissões em conjunto de Justiça, de Cidadania e de Finanças o relator, Deputado
Gandini, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na 51ª sessão
ordinária, híbrida, virtual e presencial do dia 15/06/2022. (Prazo até o dia
22/06/2022). (Existem emendas modificativa e aditiva de autoria dos Deputados
Sergio Majeski e Doutor Hércules, anexadas ao Projeto, para serem analisadas
pelas comissões parlamentares). (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE
SAÚDE E DE FINANÇAS).
5. 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. Nas
Comissões em conjunto de Justiça, de Cidadania, de Saúde e de Finanças o relator,
Deputado Gandini, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na 51ª
sessão ordinária, híbrida, virtual e presencial do dia 15/06/2022. (Prazo até o dia
22/06/2022). (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE SAÚDE E DE FINANÇAS).
6. Discussão única, em regime de urgência, do 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) à ES 486 (Gironda),
no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Publicado no Ales Digital do dia
14/06/2022. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE INFRAESTRUTURA E DE FINANÇAS).
7. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 60/2022, do Deputado
Dr. Rafael Favatto, 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. Publicado no Ales Digital do
dia 14/02/2022. (Existem emendas substitutivas do próprio autor, anexadas ao
Projeto, para serem analisadas pelas comissões parlamentares. (COMISSÕES DE
JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE SEGURANÇA E DE FINANÇAS).
8. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 186/2021, do
Deputado Bruno Lamas, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da
profissão de Guias de Turismo no Estado do Espírito Santo. Publicado no Ales Digital
do dia 10/05/2021. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE TURISMO E DE
FINANÇAS).
9. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Resolução nº 08/2022, do
Deputado Adilson Espíndula, que cria a Comenda do Mérito Legislativo “Martin
Lutero”, destinada a contemplar os membros das Igrejas Luteranas do Estado do
Espírito Santo. Publicado no Ales Digital do dia 04/05/2022. (COMISSÕES DE
JUSTIÇA, DE CIDADANIA E DE FINANÇAS).

3
ORDEM DO DIA – 54ª SESSÃO ORDINÁRIA, HÍBRIDA, VIRTUAL E PRESENCIAL DA 19º LEGISLATURA – 22.06.2022.

10.Discussão única do Projeto de Lei nº 09/2019, do Deputado Doutor Hércules, que
impõe a rejeição das contas dos gestores públicos e agentes políticos que não
respeitarem as normas de acessibilidade e inclusão previstas no Estatuto da Pessoa
com Deficiência - Lei 13.146/2015. Publicado no Ales Digital do dia 04/02/2019.
Parecer oral da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, com emenda
substitutiva; parecer oral da Comissão de Finanças, pela rejeição e parecer nº
07/2022, da Comissão de Cidadania, pela aprovação, com acolhendo da emenda da
Comissão de Justiça, publicados no Ales Digital dos dias 05/05/2021, 09/07/2021 e
28/04/2022. A matéria foi baixada de pauta, a pedido do autor e deferido pelo
Senhor Presidente da Mesa Diretora, na 42ª Sessão Ordinária, Híbrida, Virtual e
Presencial do dia 25/05/2022.
11.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. Já discutiu em
Plenário o autor da matéria. (O requerimento do Deputado Doutor Hércules
solicitando votação nominal ao presente Projeto foi adiada por falta de quórum, na
51ª sessão ordinária, híbrida, virtual e presencial do dia 15/06/2022).
12.Discussão especial em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 100/2019, do Deputado
Fabrício Gandini, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Fundo Estadual de
Apoio às Guardas Municipais, sob a gestão e execução direta ou descentralizada da
Secretaria de Estado da Segurança. Publicado no ALES Digital do dia 17/08/2021.
13.Discussão especial em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 343/2019, da Deputada Iriny
Lopes, que institui a Política Estadual de Compras Governamentais da Agricultura
Familiar, Camponesa e Economia Solidária no âmbito do Estado. Publicado no ALES
Digital do dia 14/05/2019.
14.Discussão especial em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 581/2019, do Deputado
Capitão Assumção, que dispõe sobre a proibição de promover a impermeabilização
de bens móveis usando solventes inflamáveis em locais residenciais. Publicado no
ALES Digital do dia 16/07/2019. (Em anexo por se tratar de matéria correlata, nos
termos do art. 178 do Regimento Interno, Projeto de Lei nº 156/2021, do Deputado
Dr. Emílio Mameri).
15.Discussão especial em 1ª sessão, do Projeto de Lei Complementar nº 41/2021, do
Deputado Sergio Majeski, que modifica dispositivos da Lei Complementar nº 971, de
14 de julho de 2021, estendendo o benefício da gratuidade nos ônibus
intermunicipais aos veículos do serviço executivo. Publicado no ALES Digital do dia
29/11/2021.
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16.Discussão especial em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 247/2021, do Deputado Dr.
Emílio Mameri, que dispõe sobre a proteção, a preservação e a conservação dos
ecossistemas aquáticos naturais, proibindo a canalização, a impermeabilização e a
alteração dos cursos de águas naturais, riachos, córregos, ribeirões e rios. Publicado
no ALES Digital do dia 09/06/2021. (Em anexo por se tratar de matéria correlata, nos
termos do art. 178 do Regimento Interno, Projeto de Lei nº 394/2021, do Deputado
Pr. Marcos Mansur).
17.Discussão especial em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 437/2021, do Deputado Carlos
Von, que fica vedada a utilização de dívidas prescritas ou com mais de 05 (cinco)
anos da data de seu vencimento como parâmetro para fins de pontuação em “Scores
do Consumidor”, na forma que menciona. Publicado no ALES Digital do dia
17/08/2021.
18.Discussão especial em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 631/2021, do Deputado
Gandini, que obriga o poder executivo, no prazo de até 60 (sessenta) dias, a
regulamentar a utilização e circulação dos cicloelétricos com motor de propulsão
elétrica. Publicado no ALES Digital do dia 21/10/2021. (Em anexo requerimento de
desanexação nº 56/2021, do próprio autor).
19.Discussão especial em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 759/2021, do Deputado
Delegado Danilo Bahiense, que estabelece a reserva de vagas para deficientes
auditivos unilaterais nos editais de licitação que visem à contratação de empresas
para a prestação de serviços continuados e terceirizados, no âmbito da
administração pública estadual direta, autárquica e fundacional. Publicado no ALES
Digital do dia 11/11/2021.
20.Discussão especial em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 770/2021, do Deputado Carlos
Von, que dispõe sobre penalidades ao responsável pelo acionamento indevido (trote
telefônico) dos serviços telefônicos de atendimento a emergências envolvendo
remoções ou resgates, combate a incêndios, ocorrências policiais ou atendimento de
desastres, no âmbito do Estado. Publicado no ALES Digital do dia 17/11/2021. (Existe
emenda modificativa anexada ao projeto do próprio autor).
21.Discussão especial em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 777/2021, do Deputado
Delegado Danilo Bahiense, que institui a obrigatoriedade de atendimento
monitorado às pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA – e Pessoas com
Deficiência – PCD. Publicado no ALES Digital do dia 18/11/2021.
22.Discussão especial em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 783/2021, do Deputado
Capitão Assumção, que determina que o sexo biológico será o único critério
definidor para o uso de banheiros de instituições públicas, privadas e
estabelecimentos comerciais e congêneres, no âmbito do Estado do Espírito Santo.
Publicado no ALES Digital do dia 19/11/2021.
23.Discussão especial em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 788/2021, do Deputado
Delegado Danilo Bahiense, que dispõe sobre a inexigência de nova certidão de
nascimento para a prática de atos oficiais. Publicado no ALES Digital do dia
22/11/2021.
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24.Discussão especial em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 847/2021, do Deputado
Marcos Garcia, que institui o "Programa Estadual de Segurança Aquática" no Estado
do Espírito Santo. Publicado no ALES Digital do dia 13/12/2021.
25.Discussão especial em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 852/2021, do Deputado Renzo
Vasconcelos, que institui a Política Estadual de Saúde Mental para os integrantes da
Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros Militares, Agentes Penitenciários, e dá outras
providências. Publicado no ALES Digital do dia 14/12/2021.
26.Discussão especial em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 853/2021, do Deputado Renzo
Vasconcelos, que Institui a Política de Incentivo ao Cicloturismono âmbito do Estado
do Espírito Santo. Publicado no ALES Digital do dia 14/12/2021.
27.Discussão especial em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 855/2021, do Deputado Renzo
Vasconcelos, que Institui e estabelece diretrizes para a Política Estadual de
Identificação e Acompanhamento Educacional dos Alunos com Epilepsia na Rede de
Ensino do Estado do Espírito Santo e dá outras providências. Publicado no ALES
Digital do dia 14/12/2021.
28.Discussão especial em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 858/2021, do Deputado
Delegado Danilo Bahiense, que dispõe sobre o direito de escolha do local de
exercício do respectivo cargo público, no âmbito do Estado do Espírito Santo, aos
candidatos aprovados de acordo com a ordem classificatória. Publicado no ALES
Digital do dia 15/12/2021.
29.Discussão especial em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 865/2021, da Deputada Iriny
Lopes, que dispõe sobre a aquisição de mel e seus derivados produzidos por
apicultores, pela agricultura familiar, economia popular solidária e por
empreendimentos familiares rurais do Estado para a sua inclusão na merenda
escolar da Rede Estadual de Ensino. Publicado no ALES Digital do dia 16/12/2021.
30.Discussão especial em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 877/2021, da Deputada Iriny
Lopes, que torna obrigatória a inclusão da temática Antirracista, nos cursos de
formação de agentes de segurança e vigilância privada no Estado. Publicado no ALES
Digital do dia 21/12/2021.
31.Discussão especial em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 879/2021, do Deputado
Capitão Assumção, que garante a livre manifestação religiosa em qualquer ambiente,
nos termos do art. 5º, inciso VI da Constituição Federal. Publicado no ALES Digital do
dia 23/12/2021.
32.Discussão especial em 1ª sessão, do Projeto de Decreto Legislativo nº 71/2021, do
Deputado Capitão Assumção, que ficam sustados os efeitos da Portaria 03-R, de 26
de novembro de 2021, que delimita o acesso às dependências físicas dos órgãos e
entidades do Poder Executivo Estadual aos agentes públicos que estiverem
devidamente imunizados contra a Covid-19. Publicado no ALES Digital do dia
29/11/2021. (Em anexo por se tratar de matéria correlata, nos termos do art. 178 do
Regimento Interno, Projeto de Decreto Legislativo nº 72/2021, do Deputado
Delegado Danilo Bahiense).
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FASE DAS COMUNICAÇÕES
VANDINHO LEITE - TORINO MARQUES - THEODORICO FERRAÇO - SERGIO MAJESKI RENZO VASCONCELOS - RAQUEL LESSA - PR. MARCOS MANSUR - MARCOS
MADUREIRA - MARCOS GARCIA - MARCELO SANTOS - LUIZ DURÃO - LUCIANO
MACHADO - JANETE DE SÁ - IRINY LOPES - HUDSON LEAL - GANDINI - FREITAS - ERICK
MUSSO - ENG.º JOSÉ ESMERALDO - DR. RAFAEL FAVATTO - DR. EMÍLIO MAMERI DOUTOR HÉRCULES - DEL. DANILO BAHIENSE - DARY PAGUNG - CORONEL ALEXANDRE
QUINTINO - CARLOS VON - CAPITÃO ASSUMÇÃO - BRUNO LAMAS - ALEXANDRE
XAMBINHO - ADILSON ESPÍNDULA.

