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Octogésima Segunda Sessão Ordinária da Quarta Sessão 

Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em 

treze de Setembro de 2022. A hora regimental registram 

presença no painel eletrônico as Sras. e os Srs. Deputados 

Adilson Espindula, Alexandre Xambinho, Bruno Lamas, Carlos 

Von, Cap. Assumção, Cel. Alexandre Quintino, Del. Danilo 

Bahiense, Dr. Hércules, Dr. Emilio Mameri, Dr. Rafael Favatto, 

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

de Sá, Marcelo Santos, Marcos Garcia, Pr. Marcos Mansur, 

Raquel Lessa, Renzo Vasconcelos, Sergio Majeski, Torino 

Marques e Vandinho Leite. O Sr. Presidente Dr. Hércules 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 a proceder leitura de um versículo da Bíblia. É 

dispensada a leitura da Ata da sessão anterior e considerada 

aprovada. O Sr. Presidente procede à leitura do seguinte 

Expediente: 1ª fase do expediente - para simples despacho: 

Ofícios nºs 93/2022 e 169/2022, da Deputada Iriny Lopes, 

justificando sua ausência na sessão ordinária realizada no dia 06 

de setembro de 2022.  Justificada a ausência, à Secretaria. 

Ofícios nºs 94/2022 e 192/2022, do Deputado Dr. Emílio 

Mameri, justificando sua ausência na sessão ordinária realizada 

no dia 06 de setembro de 2022.  Justificada a ausência, à 

Secretaria. Ofícios nºs 95/2022 e 273/2022, do Deputado Bruno 

Lamas, justificando sua ausência na sessão ordinária realizada no 

dia 02 de agosto de 2022.  Justificada a ausência, à Secretaria. 

Ofícios nºs 96/2022 e 102/2022, do Deputado Erick Musso, 

justificando sua ausência na sessão ordinária realizada no dia 06 

de setembro de 2022.  Justificada a ausência, à Secretaria. 

Ofícios nºs 97/2022 e 086/2022, do Deputado Torino Marques, 

justificando sua ausência na sessão ordinária realizada no dia 30 

de agosto de 2022.  Justificada a ausência, à Secretaria. Ofícios 

nºs 98/2022 e 103/2022, do Deputado Erick Musso, justificando 
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sua ausência na sessão ordinária realizada no dia 12 de setembro 

de 2022.  Justificada a ausência, à Secretaria. Ofícios nºs 

99/2022 e 120/2022, do Deputado Renzo Vasconcelos, 

justificando sua ausência na sessão ordinária realizada no dia 30 

de agosto de 2022.  Justificada a ausência, à Secretaria. Ofícios 

nºs 100/2022 e 072/2022, do Deputado Vandinho Leite, 

justificando sua ausência na sessão ordinária realizada no dia 15 

de agosto de 2022.  Justificada a ausência, à Secretaria. Projeto 

de Lei nº 440/2022, do Deputado Marcos Madureira, que dispõe 

sobre obrigatoriedade de monitoramento por câmeras de vídeos 

em hospitais e unidades de Pronto Atendimento (UPAS) no 

âmbito do Estado do Espírito Santo, e dá outras providências. 

Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça, de Saúde, de Segurança e de Finanças. 

Projeto de Lei nº 441/2022, do Deputado Hudson Leal, que 

acrescenta item ao Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14 de 

janeiro de 2019, declarando utilidade pública o Instituto De 

Consciência Antidrogas - ICAD. À Comissão de Justiça na 

forma do artigo 276 do Regimento Interno. 2ª Fase do 

Expediente – sujeito à deliberação: Requerimento de Urgência nº 

168/2022, do Deputado Theodorico Ferraço, Líder do PP, ao 

Projeto de Lei º 437/2022, de sua autoria, que dispõe sobre a 

participação em eventos e competições esportivas oficiais do 

estudante atleta regularmente matriculado nas instituições 

estaduais de ensino da rede pública e privado, na forma que 

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

Posto em votação o requerimento é adiado por falta de quorum. 

Requerimento de Urgência nº 169/2022, do Deputado Dr. Rafael 

Favatto, Líder do Patriota, ao Projeto de Lei Complementar nº 

39/2022, de sua autoria, que inclui o inciso IV no art. 4º, altera o 

artigo 8º da Lei Complementar nº 617, de 02 de janeiro de 2012 

e inclui o § 7º no artigo 2º da Lei 10.273/2017 de 15 de agosto 

de 2017. O Sr. Presidente coloca em votação o requerimento.  

Posto em votação o requerimento é adiado por falta de quorum. 
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Indicação nº 3629/2022, do Deputado Marcos Madureira ao 

Governador do Estado, para asfaltamento da estrada de 5 

quilômetros que liga a comunidade de Goembe até a localidade 

de Morro Alto Rodosol, 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 adiada por falta de quorum. Indicação nº 

3630/2022, do Deputado Hudson Leal ao Governador do Estado, 

para reforma da barragem situada no Assentamento Verino 

Sossai, município de Montanha/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 adiada 

por falta de quorum. Indicação nº 3631/2022, do Deputado 

Gandini ao Governador do Estado, para instalação de um 

repetidor de telefonia e internet para a localidade de Mata Pau - 

zona rural, do município  de Muniz Freire/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 adiada por falta de quorum. Indicação nº 3632/2022, 

do Deputado Gandini ao Governador do Estado, para instalação 

de internet (rede wi-fi), em todos os Hospitais Públicos do 

Espírito Santo, com o acesso liberado para a população. 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 adiada por falta de quorum. Indicação nº 

3633/2022, do Deputado Gandini ao Governador do Estado, para 

instalação de um ponto policial no Distrito de Rive, no 

município de Alegre/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 adiada por falta de 

quorum. Passa-se para a fase das comunicações. Com a palavra 

os Srs. Deputados: Sergio Majeski, (Assume a Presidência o Sr. 

Deputado Adilson Espíndula) Dr. Hércules, Cap. Assumção, (O 

Sr. Presidente registra a presença do Colégio Anésio de 
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Colatina) Del. Danilo Bahiense, Carlos Von, Gandini, Bruno 

Lamas, Janete de Sá e Torino Marques.  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 

186/2021, de autoria do Deputado Bruno Lamas, que dispõe 

sobre Guias de Turismo no Estado do Espírito Santo. Publicado 

no Ales Digital do dia 10/05/2021. Mensagem de Veto nº 

40/2022, publicada no ALES digital do dia 26/07/2022. Na 

Comissão de Justiça o relator, Deputado Vandinho Leite, se 

prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na 79ª 

Sessão Ordinária do dia 05/09/2022. (Prazo até o dia 

13/09/2022). O Sr. Presidente convoca a Comissão de 

Constituição e Justiça para oferecer parecer oral à matéria. O Sr. 

Deputado Gandini se prevalece de prazo regimental. O Sr. 

Presidente informa que as demais mateiras ficam sobrestadas. 

Pedindo e obtendo a palavra o Sr. Deputado Cap. Assumção 

homenageia a Banda de Música da Polícia Militar do Estado do 

Espírito Santo. Pedindo e obtendo a palavra o Sr. Deputado 

Sergio Majeski requer recomposição de quorum para 

manutenção da sessão. Havendo apenas sete dos Srs. Deputados 

presentes, não havendo quorum para manutenção da sessão. 

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 Ordinária no horário 

regimental. Deixam de comparecer a sessão os Srs. Deputados 

Dary Pagung, Erick Musso, Freitas, Luciano Machado, Luiz 

Durão, Marcos Madureira e Theodorico Ferraço. Encerra-se a 

sessão às dezesseis horas e quatro minutos. 


