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Quinquagésima Quarta Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa 

Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em vinte e dois 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 Dary Pagung 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 2ª secretaria o Sr. 

Deputado  Marcos Garcia. É dispensada a leitura da Ata da sessão anterior e 

considerada aprovada. É feito um minuto de silêncio em homenagem aos Sr. e 

Sra.: Zilda Pretti Maragoni e Cecília Varanda Abreu. O Sr. Presidente procede 

à leitura do seguinte Expediente: 1ª parte:  1ª fase do expediente - para simples 

despacho: Mensagem nº 33/2022, do Governador do Estado, encaminhando 

veto total ao Projeto de Lei nº 515/2019, de autoria do Deputado Capitão 

Assumção, que estabelece normas de transparência na realização de testes ou 

de exames psicotécnicos, bem como de pesquisas, investigações sociais ou 

outros mecanismos relacionados à análise da conduta pregressa de candidatos 

a cargos públicos, assegurando ainda o acesso aos motivos de sua reprovação, 

e dá outras providências. Ciente. À Comissão de Justiça. Projeto de Lei nº 

280/2022, do Deputado Bruno Lamas, que acrescenta item ao Anexo I da Lei 

nº 10.975, de 14 de janeiro de 2019, denominando Antonio Alves de Moura, 

conhecido como (Baianinho) a praça do viaduto entre as Av. Boa Vista e a 

Av. João Palácio, sob a Rodovia das Paneleiras, no complexo viário de 

Carapina, município de Serra. À Comissão de Justiça na forma do artigo 276 

do Regimento Interno. Projeto de Lei nº 281/2022, do Deputado Dary Pagung, 

que dispõe sobre o pagamento de fiança via Pix, no âmbito do Estado do 

Espírito Santo, e dá outras providências. Após o cumprimento do artigo 120 
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do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Cidadania e de Finanças. 

Projeto de Lei nº 282/2022, do Deputado Theodorico Ferraço, que inclui no 

Plano Rodoviário Estadual a Estrada que vai de Gironda a Fábrica de 

Cimento, com acesso a Alto Moledo/Itaoca, Município de Cachoeiro de 

Itapemirim, ligando as Rodovias ES-164 e ES-482. Após o cumprimento do 

artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Infraestrutura e 

de Finanças. Projeto de Lei nº 283/2022, do Deputado Theodorico Ferraço, 

que inclui no Plano Rodoviário Estadual a Estrada do Valão (paralelo à antiga 

linha ferroviária) que liga Morro Grande, Escola Técnica, Faculdades de 

Direito e de Ciências Contábeis até o Distrito Industrial de São Joaquim, 

localizada no Município de Cachoeiro de Itapemirim. Após o cumprimento do 

artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Infraestrutura e 

de Finanças. Projeto de Lei nº 284/2022, do Deputado Delegado Danilo 

Bahiense, que reconhece o efetivo risco da atividade do advogado, inscrito 

regularmente na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), face ao 

desenvolvimento da atividade profissional de risco a teor do art. 10 inciso I da 

Lei Federal n. 10.826 de 2003, no âmbito do Estado do Espírito Santo. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 

Segurança e de Finanças. Projeto de Lei nº 285/2022, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, que dispõe sobre a proporcionalidade dos valores alusivos às 

tarifas de renovação da Carteira Nacional de Habilitação – CNH - 

equivalentes ao tempo de validade do documento. Após o cumprimento do 

artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Mobilidade 

Urbana e de Finanças. Projeto de Lei nº 286/2022, do Deputado Renzo 

Vasconcelos, que declara o artesanato com conchas do Município de Piúma 

como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Espírito Santo. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 

Cultura e de Finanças. Projeto de Lei nº 287/2022, do Deputado Theodorico 

Ferraço, que inclui no Plano Rodoviário Estadual a estrada que liga o Amarelo 

ao Alto do Carango, no Município de Cachoeiro de Itapemirim. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 

Infraestrutura e de Finanças. Projeto de Lei nº 288/2022, do Deputado 

Theodorico Ferraço, que inclui no Plano Rodoviário Estadual a Estrada que 

liga Rive a Santa Angélica, Município de Alegre. Após o cumprimento do 
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artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Infraestrutura e 

de Finanças. Projeto de Lei nº 289/2022, do Deputado Theodorico Ferraço, 

que inclui no Plano Rodoviário Estadual a Estrada que liga São José de 

Fruteiras, Pombal e Castelinho, Município de Vargem Alta. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 

Infraestrutura e de Finanças. Projeto de Lei nº 290/2022, do Deputado 

Theodorico Ferraço, que inclui no Plano Rodoviário Estadual a Estrada que 

liga a Rodovia Cachoeiro de Itapemirim/Safra à localidade de Tijuca. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 

Infraestrutura e de Finanças. Projeto de Lei nº 291/2022, do Deputado Marcos 

Garcia, que inclui no Plano Rodoviário Estadual o trecho de Rodovia 

Municipal, localizado entre o Distrito do Córrego do Farias até Lagoa Canto 

Grande, no Município de Linhares, de aproximadamente 14 km e dá outras 

providências. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça, de Infraestrutura e de Finanças. Parecer n
o
 216/2022, 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 Complementar nº 13/2021, do 

Deputado Coronel Alexandre Quintino, que inclui o parágrafo § 2º no artigo 

1º da Lei Complementar nº 201 de 03 de maio de 2001, que trata de policiais 

militares na reserva. Tramita-se na forma regimental. Parecer n
o
 224/2022, da 

Comissão de Justiça, em votação realizada na 9ª Reunião Ordinária (Híbrida) 

conforme Ata Taquigráfica publicada no DPL em 14/06/2022, que concluiu 

pela inconstitucionalidade, do Projeto de Lei nº 831/2021, do Deputado 

Delegado Danilo Bahiense, que dispõe sobre a redução de pena aos 

condenados que doarem sangue no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

Tramita-se na forma regimental. Parecer n
o
 225/2022, da Comissão de Justiça, 

em votação realizada na 9ª Reunião Ordinária (Híbrida) conforme Ata 

Taquigráfica publicada no DPL em 14/06/2022, que concluiu pela 

inconstitucionalidade, do Projeto de Lei nº 787/2021, do Deputado Dr. Rafael 

Favatto, que institui a contagem de tempo em dobro durante a pandemia do 

Coronavírus, aos profissionais da área da saúde, policiais militares, bombeiros 

militares, policiais civis, policiais técnicos- científicos policiais penais agentes 

socioeducativos e Guarda Civil Metropolitana, nos casos em que especifica. 



 

  

 

  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 4 

Tramita-se na forma regimental. Parecer n
o
 226/2022, da Comissão de Justiça, 

em votação realizada na 9ª Reunião Ordinária (Híbrida) conforme Ata 

Taquigráfica publicada no DPL em 14/06/2022, que concluiu pela 

inconstitucionalidade, do Projeto de Lei nº 259/2021, do Deputado Capitão 

Assumção, que proíbe as instituições públicas de fixar cartazes ou qualquer 

propaganda de cunho político ou ideológico em áreas externas, internas dos 

prédios e congêneres, no âmbito do Estado do Espírito Santo. Tramita-se na 

forma regimental. Parecer n
o
 228/2022, da Comissão de Justiça, em votação 

realizada na 9ª Reunião Ordinária (Híbrida) conforme Ata Taquigráfica 

publicada no DPL em 14/06/2022, que concluiu pela inconstitucionalidade, do 

Projeto de Lei nº 601/2021, do Deputado Marcos Garcia, que institui o 

programa “Praia para Todos” no âmbito do Estado, visando garantir e facilitar 

a acessibilidade às pessoas com deficiência física nas praias litorâneas e em 

pontos turísticos caracterizados pelas praias artificiais. Tramita-se na forma 

regimental. Requerimento de Informação nº 1067/2022, do Deputado Capitão 

Assunção à Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura 

e Pesca, solicitando informação acerca do processo de nº 2022-76DGV, 

contratou a Empresa Pinhalense S/A Máquinas Agrícolas, no valor de R$ 

70.539,00 (setenta mil, quinhentos e trinta e nove reais), para aquisição de 01 

(UM) descascador conjugado para beneficiamento a seco de café monofásico. 

Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1068/2022, do Deputado Capitão 

Assunção à Secretaria de Estado da Fazenda, solicitando informação acerca do 

Extrato de Contrato nº 010/2022, a qual estabelece a Contrato para aquisição e 

prestação de serviços, junto à RCI CONSULTING - CONSULTORIA, 

ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÔES LTDA, no valor de R$ 

$8.906.000,00 (oito milhões novecentos e seis mil reais), por meio do 

PROCESSO Nº 2019-H6KKH. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 

1069/2022, do Deputado Capitão Assunção à Secretaria de Estado da 

Fazenda, solicitando informação acerca do Extrato de Contrato nº 013/2022, a 

qual estabelece a aquisição de subscrição, por item individual, de produtos de 

software da Linha Red Hat, junto à INGRAM MICRO BRASIL LTDA, no 

valor de R$ 1.968.869,00 (um milhão novecentos e sessenta e oito mil 

oitocentos e sessenta e nove reais), por meio do PROCESSO Nº 2022- 

RHG9Z. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1070/2022, do Deputado 
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Capitão Assunção à Secretaria de Estado da Fazenda, solicitando informação 

acerca do Extrato de Contrato nº 014/2022, a qual estabelece a prestação de 

serviços especializados, junto à PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO 

DE DADOS LTDA, no valor de R$ $2.064.920,00 (dois milhões sessenta e 

quatro mil novecentos e vinte reais), por meio do PROCESSO Nº 2022-

RHG9Z. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1071/2022, do Deputado 

Capitão Assunção à Secretaria de Estado da Saúde, solicitando informação 

acerca da Ordem de Fornecimento nº 1790/2022. Oficie-se. O Sr. Presidente 

procede à leitura do seguinte Expediente: 2ª fase do expediente - sujeito à 

deliberação: Requerimento de Urgência nº 132/2022, do Deputado Theodorico 

Ferraço, Líder do PP, ao Projeto de Lei nº 282/2022, de sua autoria, que inclui 

no Plano Rodoviário Estadual a Estrada que vai de Gironda a Fábrica de 

Cimento, com acesso a Alto Moledo/Itaoca, Município de Cachoeiro de 

Itapemirim, ligando as Rodovias ES-164 e ES-482. O Sr. Presidente coloca 

em votação o requerimento.  Posto em votação o requerimento é aprovado. 

Requerimento de Urgência nº 133/2022, do Deputado Theodorico Ferraço, 

Líder do PP, ao Projeto de Lei nº 283/2022, de sua autoria, que inclui no 

Plano Rodoviário Estadual a Estrada do Valão (paralelo à antiga linha 

ferroviária) que liga Morro Grande, Escola Técnica, Faculdades de Direito e 

de Ciências Contábeis até o Distrito Industrial de São Joaquim, localizada no 

Município de Cachoeiro de Itapemirim. O Sr. Presidente coloca em votação o 

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

3244/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

Sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de João Neiva 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 3245/2022, da Comissão de 

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

da Câmara Municipal de Laranja da Terra 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 3246/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 
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e de Política Sobre Drogas à Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo do 

Sul 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 3247/2022, da 

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

ao Presidente da Câmara Municipal de Santa Leopoldina 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 3248/2022, da Comissão de Proteção à 

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

Municipal de Santa Maria de Jetibá 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 3249/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política Sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Santa 

Teresa 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 3250/2022, da 

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

ao Presidente da Câmara Municipal de Pedro Canário 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 3251/2022, da Comissão de Proteção à 

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

Municipal de Pinheiros 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 

3252/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 
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Sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Piúma 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 3253/2022, da Comissão de 

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

da Câmara Municipal de Ponto Belo 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 3254/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política Sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Presidente 

Kennedy 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 

3255/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

Sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Bananal 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 3256/2022, da Comissão de 

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

da Câmara Municipal de Montanha 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 3257/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política Sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Mucurici 

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 3258/2022, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política Sobre Drogas à Presidente 
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da Câmara Municipal de Muniz Freire 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 3259/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política Sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Muqui 

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 3260/2022, da Comissão de 

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

da Câmara Municipal de Nova Venécia 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 3261/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política Sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Pancas 

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 3262/2022, da Comissão de 

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

da Câmara Municipal de Linhares 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 3263/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política Sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de 

Mantenópolis 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 

3264/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

Sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Marataízes acerca da 
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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 3265/2022, da Comissão de 

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

da Câmara Municipal de Mimoso do Sul 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 3266/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política Sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Marilândia 

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 3267/2022, da Comissão de 

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

da Câmara Municipal de Marechal Floriano 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 3297/2022, do Deputado Dr. Emílio Mameri ao Governador do 

Estado, para que o Poder Executivo, através da Secretaria de Estado da 

Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (SEDURB), 

promova o projeto e a execução de construção de Muro de Arrimo de 

aproximadamente, na Rua Misael de Paiva Barcelos, Bairro Vila do Sul, 

Município de Alegre. 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 3298/2022, 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 na Rua Iuna, próximo 

ao campo de futebol, na comunidade de Kubistcheck, no município de 

Guarapari/ES. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação a 
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indicação é aprovada. Indicação nº 3299/2022, 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 na Avenida Meaípe, em frente à 

antiga casa de shows Enseada Botequim, na comunidade de Enseada Azul, no 

município de Guarapari/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 3300/2022, do Deputado Carlos 

Von  ao Governador do Estado, para implementação de medidas concretas a 

ser realizado, por intermédio da Companhia de Saneamento do Espírito Santo 

(Cesan), para execução da extensão da rede de água por todo o prolongamento 

da Rua Emanuel de Almeida na Praia do Riacho no município de 

Guarapari/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 3301/2022, do Deputado Carlos Von  ao 

Governador do Estado, para propiciar a instalação de academia popular na 

localidade de Nossa Senhora da Conceição, no município de Guarapari/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 3302/2022, do Deputado Carlos Von  ao Governador do Estado, 

para propiciar a instalação de academia popular na localidade de Camurugi, 

no município de Guarapari/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 3303/2022, do 

Deputado Carlos Von  ao Governador do Estado, para propiciar a instalação 

de academia popular na localidade de Bela Vista, no município de 

Guarapari/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 3304/2022, do Deputado Delegado Danilo 

Bahiense ao Governdor do Estado, para alteração da forma de cobrança dos 

valores alusivos à renovação da CNH pelo DETRAN/ES proporcional ao 

tempo de validade do documento. 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. Não havendo mais expediente a ser 



 

  

 

  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 11 

lido. Passa-se para a ordem do dia: 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). 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 matérias ficam sobrestadas. Passa-se para fase das comunicações. 

Com a palavra os Srs. Deputados: Torino Marques, Theodorico Ferraço, 

Sergio Majeski, Luciano Machado, Janete de Sá. O Sr. Deputado Dr. Hércules 

requer suspensão da sessão pelo tempo de três minutos. Posta em votação o 

requerimento é aprovado. O Sr. Presidente suspende a sessão às nove horas e 

quarenta e nove minutos. (Assume a Presidência a Sra. Deputada Janete de 

Sá) Reabre-se a sessão às dez horas. Continuando a fasse das comunicações. 

Fazem uso da palavra os Srs. Deputados: Dr. Hércules, Del. Danilo Bahiense, 

Cap. Assumção. 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 quinze horas.  Encerra-se a sessão às 

dez horas e vinte e quatro minutos. 

  

 

 

 


