ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Centésima Nona Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa
Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em vinte e um de
novembro 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, Dary Pagung, Del. Danilo Bahiense, Dr.
Hércules, Dr. Emilio Mameri, Dr. Rafael Favatto, Eng. José
Esmeraldo, Erick Musso, Freitas, Gandini, Hudson Leal, Iriny
Lopes, Janete de Sá, Luciano Machado, 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 Del.
Danilo Bahiense para proceder a leitura de um versículo da Bíblia.
A convite de S.Exª. ocupa a cadeira da 1ª o Sr. Deputado Marcio
Garcia e da 2ª o Sr. Deputado Dr. Emilio Mameri. É feito um
minuto de silêncio em homenagem aos Srs. e Sra.: Sgt. João Carlos
Rodrigues, Ex-Deputado Antônio Pelaes, Hebe Bonafine, Gilberto
Lutsk e Francisca Luiza Gonçalves de Souza. O Sr. Presidente
procede à leitura do seguinte Expediente: 1ª parte: 1ª fase do
expediente - para simples despacho: Ofícios nºs 180/2022 e
99/2022, do Deputado Marcos Madureira, justificando sua ausência
na sessão ordinária realizada no dia 16 de novembro de 2022.
Justificada a ausência, à Secretaria. Ofícios nºs 181/2022 e
263/2022, do Deputado Renzo Vasconcelos, justificando sua
ausência na sessão ordinária realizada no dia 01 de novembro de
2022. Justificada a ausência, à Secretaria. Mensagem nº 045/2022,
do Governador do Estado, encaminhando veto total ao Projeto de
Lei nº 474/2022, de autoria do Deputado Marcelo Santos, que altera
a redação dos arts. 2º, 10 e 14 da Lei nº 10.477, de 22 de dezembro
de 2015, que dispõe sobre a regularização fundiária específica para
os imóveis localizados na área conhecida como “Fazenda
Itanhenga”. Ciente. À Comissão de Justiça. Projeto de Decreto
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Legislativo nº 57/2022, da Deputada Janete de Sá, que acrescenta
item ao Anexo Único do Decreto Legislativo nº 148, de 12 de
dezembro de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-Santense
ao Senhor Victor Ferri. Às Comissões de Justiça e de Cidadania na
forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Decreto
Legislativo nº 58/2022, do Deputado Freitas, que acrescenta item ao
Anexo Único do Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de
2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor
Alexandre Vaz Castro. Às Comissões de Justiça e de Cidadania na
forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Decreto
Legislativo nº 59/2022, do Deputado Freitas, que acrescenta item ao
Anexo Único do Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de
2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor
Osvaldo Luiz Francisco. Às Comissões de Justiça e de Cidadania na
forma do artigo 276 do Regimento Interno. 6 – A (referente ao
Aditivo) - Emenda Substitutiva nº 01/2022, da Deputada Janete de
Sá, alterando a redação do Projeto de Lei nº 484/2020, de sua
autoria, que Visa garantir o direito ao acompanhamento
especializado de equipe multidisciplinar nas escolas públicas e
privadas do estado do Espírito Santo para pessoas com Transtorno
do Espectro Autista – TEA. Junte-se ao Projeto de Lei nº 484/2020.
2ª fase do expediente – sujeito à deliberação: Requerimento de
Urgência nº 187/2022, do Deputado Gandini, Líder do Cidadania,
ao Projeto de Lei nº 452/2021, de sua autoria, que obriga as
empresas responsáveis pela prestação do serviço público de
saneamento básico a promoverem a ligação ao sistema de
saneamento dos imóveis que não efetuaram a ligação de sua
residência ou comércio à referida estrutura oferecida. O Sr.
Presidente coloca em votação o requerimento. Posto em votação o
requerimento é aprovado. Requerimento de Urgência nº 188/2022,
do Deputado Gandini, Líder do Cidadania, ao Projeto de Lei nº
458/2022, de sua autoria, que dispõe sobre a proibição, no âmbito
do Estado do Espírito Santo, de distribuição de propagandas,
panfletos e materiais publicitários mediante fixação em veículos
2

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

estacionados em vias e logradouros públicos. O Sr. Presidente
coloca em votação o requerimento.
Posto em votação o
requerimento é aprovado. Requerimento de Urgência nº 190/2022,
do Deputado Luciano Machado e outros, ao Projeto de Lei nº
765/2019, de sua autoria, que institui a Política Estadual Fomento
ao Empreendedorismo de Negros, com a finalidade de criar
condições para aumentar a inclusão, a produtividade e o
desenvolvimento sustentável de empreendimentos liderados por
negros no mercado. Em votação. O Sr. Presidente coloca em
votação o requerimento. Posto em votação o requerimento é
aprovado.Requerimento de Urgência nº 192/2022, do Deputado
Gandini, Líder do Cidadania, ao Projeto de Lei nº 155/2019, de sua
autoria, que determina os estabelecimentos bancários, no âmbito do
Estado do Espirito Santo, que divulguem aos consumidores o direito
de contratação das contas dos tipos corrente, poupança e digital,
com rol de serviços essenciais, sem a cobrança de tarifas. O Sr.
Presidente coloca em votação o requerimento. Posto em votação o
requerimento é aprovado. Requerimento de Urgência nº 194/2022,
do Deputado Marcelo Santos, Líder do PODEMOS, ao Projeto de
Lei nº 485/2022, oriundo da Mensagem Governamental nº
1719/2022, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Vila Velha/ES, no intuito de efetivamente regularizar
e operar o Polo Empresarial de Novo México, mediante inserção de
infraestrutura básica e equipamentos urbanos na região, levando em
consideração a necessidade de implantação de um Polo Industrial
apto e moderno para competição. O Sr. Presidente coloca em
votação o requerimento. Posto em votação o requerimento é
aprovado. Requerimento nº 129/2022 de cancelamento de Sessão
Solene, da Deputada Raquel Lessa em Homenagem à Inclusão do
Estado do Espírito Santo na área da Superintendência do
Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE que seria realizada no
dia 25 de novembro de 2022 às 14h30min horas. O Sr. Presidente
coloca em votação o requerimento.
Posto em votação o
requerimento é aprovado. Indicação nº 4194/2022, do Deputado
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Renzo Vasconcelos ao Governador do Estado, para adoção das
providências necessárias para a reforma do Campo Bom de Bola do
bairro Jardim Planalto, no município de Colatina/ES. O Sr.
Presidente coloca em votação o requerimento. Posto em votação o
requerimento é aprovado. Indicação nº 4195/2022, do Deputado
Hudson Leal ao Governador do Estado, por intermédio do
Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo –
DER-ES, que sejam adotadas medidas cabíveis para a implantação
de redutores de velocidade (lombadas) e sinalização indicando
Ponto de Ônibus e o Acesso ao bairro Gravatá, às margens da
Rodovia ES-358, na altura no KM 08, município de Linhares/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 4197/2022, do
Deputado Gandini ao Governador do Estado, para instalação de “Ar
Condicionado” na EEEFM Judith da Silva Goes Coutinho,
localizada no bairro Ponta da Fruta, no município de Vila Velha/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 4198/2022, do
Deputado Gandini ao Governador do Estado, para melhorias no
acesso da Av. Darly Santos para o Shopping Boulevard, no
município de Vila Velha/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
4199/2022, do Deputado Alexandre Xambinho ao Governador do
Estado, para Implantação de uma Base Movel da Policia Militar no
Bairro Colina de Laranjeiras, no município de Serra/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. O Sr. Deputado Marcos Garcia 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
4

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

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). A matéria foi
baixada de pauta a pedido do autor, por 03 sessões, na 105ª sessão
ordinária do dia 07/11/2022. O Sr. Presidente baixou de pauta a
pedido do autor. 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 dia
20/10/2022. Nas Comissões em conjunto de Justiça, de Cidadania e
de Finanças o relator, Deputado Freitas, se prevaleceu do prazo
regimental para relatar a matéria na 104ª Sessão Ordinária do dia
1º/11/2022. (Prazo até o dia 09/11/2022). A matéria foi baixada de
pauta em acordo com o autor na 108ª sessão ordinária, híbrida,
virtual e presencial, do dia 16/11/2022. O Sr. Presidente convoca
votação em conjunto Justiça, Cidadania e Finanças para oferecer
parecer oral a matéria. O Sr. Deputado Freitas recebe e informa que
que o autor solicita baixa de pauta. 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 dia 20/10/2022. Nas Comissões em
conjunto de Justiça, de Cidadania e de Finanças o relator,
Deputado Freitas, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a
matéria na 104ª Sessão Ordinária do dia 1º/11/2022. (Prazo até o dia
09/11/2022). É anunciada discussão única, em regime de urgência,
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do Projeto de Lei nº 50/2022, do Deputado Delegado Danilo
Bahiense, que altera a Lei nº 4.444, de 10 de outubro de 1990, que
regulamenta a doação de órgãos humanos para transplante no
Estado do Espírito Santo. Publicado no Ales Digital do dia
10/02/2022. O Sr. Presidente convoca a Comissão de Justiça, para
oferecer parecer oral à matéria. O Sr. Deputado Gandini recebe e
relata pela constitucionalidade. Não havendo oradores encerra a
discussão e anuncia a sua votação. Posto em votação o requerimento
é aprovado. O Sr. Presidente convoca votação em conjunto nas
Comissões de Saúde e Finanças para oferecer parecer oral a matéria.
O Sr. Deputado Freitas recebe e relata pela aprovação nas
Comissões. Discutem a matéria os Srs. Deputados Emilio Mameri e
Del. Danilo Bahiense. A matéria é devolvida a Mesa. O Sr.
Presidente coloca em discussão o projeto. Não havendo oradores,
encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posto em votação o
Projeto é aprovado. A Secretaria para Extração dos autógrafos. É
anunciada discussão única, em regime de urgência, do Projeto de
Lei nº 274/2022, do Deputado Sergio Majeski, que acrescenta inciso
ao artigo 28 da Lei nº 5.471, de 22 de setembro de 1997, permitindo
que os recursos financeiros repassados aos Conselhos de Escola
sejam utilizados para o pagamento de taxas, emolumentos e demais
despesas cartorárias referentes ao seu registro estatutário e suas
alterações. Publicado no Ales Digital do dia 13/06/2022. O Sr.
Presidente convoca a Comissão de Justiça, para oferecer parecer
oral à matéria. O Sr. Deputado Gandini se prevalece de prazo
regimental. É anunciada discussão única, em regime de urgência,
do Projeto de Lei nº 135/2018, do Deputado Sergio Majeski, que
altera a Lei nº 9.462, de 11 de junho de 2010, que instituiu o
Sistema Estadual de Unidades de Conservação – SISEUC, para criar
a categoria de Unidade de Conservação denominada Estrada-Parque
Estadual. Publicado no Ales Digital do dia 21/05/2018. Parecer
161/2022, da Comissão de ajustiça, pela constitucionalidade,
legalidade e juridicidade. O Sr. Presidente convoca a Comissão de
Meio Ambiente, para oferecer parecer oral à matéria. O Sr.
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Deputado Bruno Lamas se prevalece de prazo regimental. É
anunciada discussão única, em regime de urgência, do Projeto de
Lei nº 17/2019, do Deputado Sergio Majeski, que dispõe sobre o
direito de receber, gratuitamente, outro produto idêntico ou similar,
à sua escolha, em igual quantidade, o consumidor que constatar a
existência de produto exposto à venda com prazo de validade
vencido. Publicado no Ales Digital do dia 05/02/2019. (Em anexo,
por se tratar de matéria correlata, Projeto de Lei nº 37/2021, do
Deputado Alexandre Xambinho, que determina que todos os
estabelecimentos comerciais do estado do Espírito Santo que forem
flagrados vendendo produtos fora da validade forneçam
gratuitamente igual produto aos consumidores). Parecer 24/2021, da
Comissão de Justiça pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade, com Emenda sugerida pela Procuradoria da Casa; e
Parecer Oral da Comissão de Defesa do Consumidor pela aprovação
do Projeto, assim como em relação à Emenda Aditiva nº 02/2019,
de autoria do Deputado Fabrício Gandini, bem como Emenda nº 3
sugerida pela Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e
Redação, prejudicado o PL nº 37/2021 apensado ao presente.
(Existem emendas sugeridas pela Procuradoria e de autoria da
Deputada Janete de Sá e do Deputado Gandini, anexada ao Projeto,
para serem analisadas pelas comissões parlamentares). O Sr.
Presidente convoca a Comissão de Finanças para oferecer parecer
oral a matéria. O Sr. Deputado Freitas recebe e se prevalece do
prazo regimental. É anunciada discussão única, em regime de
urgência, do Projeto de Lei nº 46/2022, Deputado Bruno Lamas, que
introduz alterações na Lei nº 6.999, de 27 de dezembro de 2001, que
dispõe sobre a propriedade de veículos automotores – IPVA,
consolidando e atualizando as normas do tributo. Publicado no Ales
Digital do dia 09/02/2022. O Sr. Presidente convoca a Comissão de
Justiça, para oferecer parecer oral à matéria. O Sr. Deputado
Gandini se prevalece de prazo regimental. É anunciada discussão
única, nos termos artigo 81, § 3.º do Regimento Interno, da Proposta
de Emenda Constitucional n° 04/2021, do Deputado Sergio Majeski
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e outros, que acrescenta §§ 7° e 8 ao artigo 178 da Constituição do
Estado do Espírito Santo, dispondo sobre a recomposição dos
valores que deixaram de ser aplicados nas ações de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (MDE). Publicada no Ales Digital do
dia 14/07/2021. Parecer oral da Comissão de Justiça pela
constitucionalidade e legalidade, nos termos artigo 81, § 3.º do
Regimento Interno e 07/2022, da Comissão de Educação, pela
aprovação. Na Comissão de Finanças o relator, Deputado Freitas, se
prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na 108ª sessão
ordinária, híbrida, virtual e presencial do dia 16/11/2022. (Prazo até
o dia 23/11/2022). O Sr. Presidente convoca a Comissão de
Finanças para oferecer parecer oral a matéria. O Sr. Deputado
Freitas recebe e se prevalece do prazo regimental. Passa-se para a
fase das comunicações. Com a palavra os Srs. Deputados: Sergio
Majeski, (Assume a Presidência o Sr. Deputado Dr. Hércules) Del.
Danilo Bahiense, (Assume a Presidência o Sr. Deputado Del. Danilo
Bahiense) Dr. Hércules, (Assume a Presidência o Sr. Deputado Dr.
Hércules). Passa-se para o Grande Expediente: Faz o uso da palavra
na fase das lideranças partidárias como líder do PSDB o Sr.
Deputado Sergio Majeski. Passa-se para á fase dos oradores: Faz o
uso da palavra o Sr. Deputado Sergio Majeski. 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 vinte e dois de novembro de 2022, no horário
regimental. Deixam de comparecer a sessão o Sr. Deputado Luiz
Durão. Encerra-se a sessão às dezesseis horas e dezoito minutos.
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