ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Centésima Quarta Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa
Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em um de novembro
de 2022. A hora regimental registram presença no painel eletrônico as
Sras. e os Srs. Deputados Sergio Majeski, Dr. Hércules, Del. Danilo
Bahiense, Freitas, Theodorico Ferraço, Marcelo Santos, Vandinho
Leite, Gandini, Adilson Espíndula, Hudson Leal, Dary Pagung, Cel.
Alexandre Quintino, Cap. Assumção, Erick Musso, Carlos Von,
Luciano Machado, Bruno Lamas, Torino Marques, Marcos Garcia,
Alexandre Xambinho, Eng. José Esmeraldo, Janete de Sá, Raquel
Lessa, Marcos Madureira e Dr. Rafael Favatto. O Sr. Presidente Erick
Musso 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. É feito um minuto de silêncio em homenagem ao Sr. Prof.
Nilson Severino Xavier. O Sr. Presidente cumprimenta o Sr. Humberto
Aires pai do Deputado Bruno Lamas, Zé Preto e Mazinho dos Anjos
Deputados Estaduais Eleitos. A convite de S.Exª. ocupa a cadeira da 1ª
o Sr. Deputado Marcelo Santos. O Sr. Presidente procede à leitura do
seguinte Expediente: 1ª parte: 1ª fase do expediente - para simples
despacho: Ofícios nºs 171/2022 e 49/2022, do Deputado Dary Pagung,
justificando sua ausência na sessão ordinária realizada no dia 26 de
outubro de 2022. Justificada a ausência, à Secretaria. Ofícios nºs
172/2022 e 015/2022, do Deputado Gandini, justificando sua ausência
na sessão ordinária realizada no dia 25 de outubro de 2022. Justificada
a ausência, à Secretaria. Ofícios nºs 16/2022 - 05384/2022-7, do
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado,
encaminhando Relatório Trimestral de Atividades – 3º trimestre de
2022. Ciente. À Comissão de Finanças. Projeto de Lei nº 477/2022, do
Deputado Marcos Garcia, que dispõe sobre a abordagem, retorno à
família ou acolhimento de crianças ou adolescentes em situação de rua
que não estejam acompanhados de pelo menos um de seus pais ou
responsáveis. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento
Interno, às Comissões de Justiça, de Cidadania, de Assistência Social,
de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Finanças. Pareceres orais
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da Comissão de Justiça, em votação realizada na reunião ordinária, do
dia 26/10/2022, que concluiu pela constitucionalidade, legalidade,
juridicidade e da Comissão de Cidadania, em reunião do dia
01/11/2022, que concluiu pela aprovação, na forma do art. 276 do
regimento Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 50/2022, do
Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao Anexo Único do
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 2018, concedendo
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Mucio Bonifácio
Guimaraes. Inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo
recursal. Requerimento de Informação nº 1456/2022, de autoria do
Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado da Saúde,
solicitando informações acerca da ORDEM DE FORNECIMENTO Nº
3476/2022. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1457/2022, de
autoria do Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado da
Saúde, solicitando informações acerca da ORDEM DE
FORNECIMENTO Nº 3477/2022. Oficie-se. Requerimento de
Informação nº 1458/2022, de autoria do Deputado Capitão Assumção à
Secretaria de Estado da Saúde, solicitando informações acerca da
ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 3480/2022. Oficie-se.
Requerimento nº 27/2022, do Deputado Dr. Emilio Mameri, de retirada
e arquivamento do Projeto de Lei nº 413/2019, de sua autoria, que
institui a obrigatoriedade de implantação de sistema para a captação e
retenção de águas pluviais, em telhados, coberturas, terraços e
pavimentos descobertos de lotes, edificados ou não, que tenham área
impermeabilizada superior a quinhentos metros quadrados. Defiro.
Requerimento nº 28/2022, do Deputado Dr. Emilio Mameri, de retirada
e arquivamento do Projeto de Lei nº 497/2019, de sua autoria, que
acrescenta o art. 3º-A à Lei nº 7.001, de 27 de dezembro de 2001, a fim
de estabelecer taxa de renovação da Carteira Nacional de Habilitação
em valor proporcional à periodicidade da realização de exame de
aptidão física e mental pelos condutores com mais de sessenta e cinco
anos. Defiro. Requerimento nº 29/2022, do Deputado Dr. Emilio
Mameri, de retirada e arquivamento do Projeto de Lei nº 585/2019, de
sua autoria, que dispõe acerca da disponibilização permanente da
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relação dos contribuintes inscritos em dívida ativa do Estado do
Espírito Santo. Defiro. Requerimento nº 30/2022, do Deputado Dr.
Emilio Mameri, de retirada e arquivamento do Projeto de Lei nº
180/2021, de sua autoria, que dispõe sobre a proibição do uso de
imagem de consumidores crianças e adolescentes sem prévio, expresso
e específico consentimento dos pais e/ou representantes legais, caso a
caso, por instituições prestadoras de serviços educacionais e/ou
comerciais diversas. Defiro. Requerimento nº 31/2022, do Deputado
Dr. Emilio Mameri, de retirada e arquivamento do Projeto de Lei nº
606/2020, de sua autoria, que dispõe sobre o fornecimento de pulseira
de identificação para doentes crônicos, autistas, idosos e qualquer
pessoa em situação de vulnerabilidade no estado do Espírito Santo.
Defiro. Requerimento nº 32/2022, do Deputado Dr. Emilio Mameri, de
retirada e arquivamento do Projeto de Lei nº 426/2020, de sua autoria,
que cria a Política Estadual de Incentivo ao Uso de Carros Movidos à
Propulsão Elétrica e Híbridos, e dá outras providências. Defiro. 2ª fase
do expediente – sujeito à deliberação: Requerimento nº 121/2022 de
cancelamento de Sessão Solene, do Deputado Bruno Lamas para a
entrega da “Comenda Educador Capixaba Renato Pacheco” que seria
realizada no dia 1º de novembro de 2022 às 19:00 horas. 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. Requerimento n° 122/2022, do Deputado
Doutor Hércules, de realização de sessão solene, em homenagem ao
‘’Trabalho realizado pela Maçonaria no Estado do Espírito Santo’’,
para o dia 07 de novembro, segunda- feira, às 19h, no Plenário Dirceu
Cardoso. 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. Indicação nº 3893/2022, da
Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre
Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de Mantenópolis,
para adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de
gênero nas instituições de ensino público e privada. O Sr. Presidente
coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a
3

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação a indicação é
aprovada. Indicação nº 3897/2022, da Comissão de Proteção à Criança
e ao Adolescente e de Política sobre Drogas à Secretária Municipal de
Assistência Social de Marataízes, para adoção das medidas necessárias
para a vedação da ideologia de gênero nas instituições de ensino
público e privada. 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 3898/2022, da
Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre
Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de Fundão, para
adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero
nas instituições de ensino público e privada. 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 3899/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao
Adolescente e de Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de
Assistência Social de Governador Lindenberg, para adoção das medidas
necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas instituições de
ensino público e privada 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. O Sr. Deputado
Luciano Machado requer inversão da pauta. O Sr. Presidente coloca em
votação, posto em votação é aprovado. Passa-se para a fase da ordem
do dia:
É anunciada discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei
nº 188/2022, do Deputado Pr. Marcos Mansur, que institui o direito a
meia-entrada para professores das redes privadas e públicas. Publicado
no ALES Digital do dia 03/05/2022. (Em anexo, por se tratar de
matéria correlata, Projeto de Lei nº 315/2022, do Deputado Vandinho
Leite, que assegura a meia-entrada para Professores da rede pública
estadual em eventos de cultura, shows e cinemas no âmbito do Estado
do Espírito Santo). Na Comissão de Justiça o relator,
Deputado Gandini, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a
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matéria na 103ª Sessão Ordinária do dia 31/10/2022. (Prazo até o dia
08/11/2022). O Sr. Presidente convoca a Comissão de Constituição e
Justiça para oferecer parecer oral a matéria. O Sr. Deputado Gandini se
prevalece de prazo regimental. É anunciada discussão única, em regime
de urgência, do Projeto de Lei nº 205/2022, do Deputado Bruno Lamas,
que dispõe sobre benefícios fiscais e tarifários aos condutores
cadastrados ao Registro Nacional Positivo de Condutores, no âmbito do
Espírito Santo e dá outras providências. Publicado no ALES Digital do
dia 10/05/2022. Na Comissão de Justiça o relator, Deputado Gandini, se
prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na 103ª Sessão
Ordinária do dia 31/10/2022. (Prazo até o dia 08/11/2022). O Sr.
Presidente convoca a Comissão de Constituição e Justiça para oferecer
parecer oral a matéria. O Sr. Deputado Gandini se prevalece de prazo
regimental. É anunciada discussão única, em regime de urgência, 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 ciclo elétricos com motor de propulsão
elétrica. Publicado no Ales Digital do dia 21/10/2021. O Sr. Presidente
convoca a Comissão de Constituição e Justiça para oferecer parecer
oral a matéria. O Sr. Deputado Gandini se prevalece de prazo
regimental. É anunciada discussão única, em regime de urgência, do
Projeto de Lei º 437/2022, do Deputado Theodorico Ferraço, 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.
Publicado no Ales Digital do dia 06/09/2022. O Sr. Presidente convoca
as Comissões em Conjunto para oferecer parecer oral à matéria. O Sr.
Deputado Gandini recebe e relata 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
Secretaria para Extração dos autógrafos. É anunciada discussão única,
em regime de urgência, do Projeto de Lei Complementar nº 39/2022, do
Deputado Dr. Rafael Favatto, 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
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o § 7º no artigo 2º da Lei 10.273/2017 de 15 de agosto de 2017.
Publicado no Ales Digital do dia 01/08/2022. O Sr. Presidente convoca
a Comissão de Constituição e Justiça para oferecer parecer oral a
matéria. O Sr. Deputado Gandini se prevalece de prazo regimental. É
anunciada discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei
Complementar nº 42/2022, do Deputado Bruno Lamas, que dispõe
acerca dos reflexos do Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19) na
concessão de direitos e benefícios dos servidores públicos capixabas.
Publicado no Ales Digital do dia 20/09/2022. Existe emenda do
Deputado Capitão Assumção, anexado ao Projeto, para ser analisada
pelas comissões parlamentares. O Sr. Presidente convoca a votação
conjunta as demais comissões. Posto em votação é aprovado. O Sr.
Presidente convoca as Comissões de Justiça, Finanças e Cidadania para
oferecer parecer oral à matéria. O Sr. Deputado Gandini recebe e relata
a matéria pela constitucionalidade e aprovação nas comissões. Não
havendo quem discuta o projeto. Não havendo oradores, o Sr.
Presidente anuncia a votação do projeto, sendo aprovado pelos
membros das comissões. A matéria é devolvida a Mesa. O Sr.
Presidente informa que a votação será nominal por ser tratar de Projeto
de Lei Complementar. Procede-se o registro, no painel eletrônico, para
efeito de votação. Discute o projeto o Sr. Deputado Dary Pagung. Feito
o registro votam sim Adilson Espindula, Alexandre Xambinho, Bruno
Lamas, Cap. Assumção, Carlos Von, Cel. Alexandre Quintino, Dary
Pagung, Del. Danilo Bahiense, Dr. Hércules, Freitas, Gandini, Janete de
Sá, Luciano Machado, Marcelo Santos, Marcos Garcia, Raquel Lessa,
Sergio Majeski, Torino Marques e Vandinho Leite dos Srs. Deputados
e Não nenhum dos Srs. Deputados. E uma abstenção do Sr. Presidente.
Em face do resultado da votação, o Sr. Presidente declara aprovada.
Remete a Secretaria para Extração dos autógrafos. É anunciada
discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 469/2022,
do Deputado Gandini, que dispõe sobre o aumento da frota do sistema
metropolitano de transporte coletivo integrado (Sistema TRANSCOL) e
gratuidade aos usuários do sistema nos dias em que são realizadas as
eleições federais, estaduais e municipais. Publicado no Ales Digital do
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dia 20/10/2022. O Sr. Presidente convoca a Comissão de Justiça,
Cidadania e Finanças para oferecer parecer oral a matéria. O Sr.
Deputado Freitas recebe e se prevalece de prazo regimental. O Sr.
Deputado Marcelo Santos solicita que seja desvinculada a comissão de
Infraestrutura das demais comissões. Deferido o pedido. É anunciada
discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do
Regimento Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 50/2022, do
Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao Anexo Único do
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 2018, concedendo
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Mucio Bonifácio
Guimaraes. Publicado no Ales Digital do dia 29/07/2022. Pareceres
orais da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e legalidade e da
Comissão de Cidadania, pela aprovação. Não há recurso. A Mesa para
promulgação. O Sr. Presidente informa que a partir de ontem começam
as operações das câmeras robóticas neste Plenário, que serão cinco
câmeras funcionando. Passa-se para a fase das comunicações. Com a
palavra os Srs. Deputados: Sergio Majeski, Dr. Hércules, Del. Danilo
Bahiense, Freitas, Marcelo Santos, Carlos Von, Torino Marques e
Janete de Sá. Passa-se para o Grande Expediente: Faz o uso da palavra
na fase das lideranças partidárias do PSDB o Sr. Deputado Sergio
Majeski. Passa-se para á fase dos oradores: Fazem o uso da palavra o
Sr. Deputado Dr. Hércules. 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 dia 02 de
Novembro de 2022 no horário regimental. Deixam de comparecer a
sessão os Srs. Deputados Dr. Emilio Mameri, Iriny Lopes, Luiz Durão,
Pr. Marcos Mansur e Renzo Vasconcelos. Encerra-se a sessão às
dezesseis horas e trinta e dois minutos.
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