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Centésima Décima Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa 

Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em vinte e dois 

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, 

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, Luiz Durão, Marcelo Santos, Marcos Garcia, Marcos 

Madureira, Pr. Marcos Mansur, Raquel Lessa, Renzo Vasconcelos, 

Sergio Majeski, Theodorico Ferraço e Torino Marques. 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. É feito um minuto de 

silêncio em homenagem aos Srs. e Sra.: Del. Antônio Basílio 

Pignaton, Francisca Luiza de Souza e Erasmo Carlos. O Sr. 

Presidente procede à leitura do seguinte Expediente: 1ª parte:  1ª 

fase do expediente - para simples despacho: Mensagem nº 

1686/2022, do Governador do Estado, encaminhando Projeto de 

Lei nº 479/2022,  que abre o Crédito Suplementar no valor de R$ 

900.248.212,86. À Comissão de Finanças. Projeto de Lei 

Complementar nº 44/2022, do Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado, que altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 

566, de 21.7.2010, Reestruturação e Modernização da Estrutura 

Organizacional Administrativa do Tribunal de Justiça do Estado do 

Espírito Santo. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento 

Interno, às Comissões de Justiça, de Cidadania e de Finanças. -

Mensagem nº 1811/2022, do Governador do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 

1302/2022, de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao 

Deputado Capitão Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 

1812/2022, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 1301/2022, de autoria do 

http://www3.al.es.gov.br/spl2/processo.aspx?id=95461&busca=avancada&ano_proposicao=2020&autor=972
http://www3.al.es.gov.br/spl2/processo.aspx?id=95461&busca=avancada&ano_proposicao=2020&autor=972
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Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 1813/2022, do 

Governador do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento 

de Informação nº 1300/2022, de autoria do Deputado Capitão 

Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão Assumção por cópia 

eletrônica. Mensagem nº 1814/2022, do Governador do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 

1299/2022, de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao 

Deputado Capitão Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 

1815/2022, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 1298/2022, de autoria do 

Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 1816/2022, do 

Governador do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento 

de Informação nº 1297/2022, de autoria do Deputado Capitão 

Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão Assumção por cópia 

eletrônica. Mensagem nº 1817/2022, do Governador do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 

1296/2022, de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao 

Deputado Capitão Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 

1818/2022, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 1295/2022, de autoria do 

Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 1819/2022, do 

Governador do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento 

de Informação nº 1294/2022, de autoria do Deputado Capitão 

Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão Assumção por cópia 

eletrônica. Mensagem nº 1820/2022, do Governador do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 

1393/2022, de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao 

Deputado Capitão Assumção por cópia eletrônica. Projeto de Lei 

nº 486/2022, do Deputado Vandinho Leite, que acrescenta item ao 

Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 

declarando de Utilidade Pública a Associação dos Pastores 
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Evangélicos da Serra (ES). À Comissão de Justiça na forma do 

artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Decreto Legislativo nº 

60/2022, 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 

Marcello Paiva De Mello. Às Comissões de Justiça e de Cidadania 

na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Decreto 

Legislativo nº 61/2022, 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 Senhor Carlos Ajur Cardoso Costa. Às Comissões de 

Justiça e de Cidadania na forma do artigo 276 do Regimento 

Interno. Requerimento de Informação nº 1462/2022, de autoria da 

Deputada Iriny Lopes ao Secretario de Estado da Saúde, 

solicitando informações acerca da providência  adotada para 

efetivar os atendimentos psicológicos a crianças, jovens e 

adolescentes cujas mães foram vítimas de feminicídio, previstos na 

lei 11402/2021, que ficou conhecida como Lei Jaciara – 

promulgada - publicada no DO de 21/09/2021. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1463/2022, de autoria da 

Deputada Iriny Lopes ao Secretario-Chefe da Casa Civil, 

solicitando informações acerca da providência adotada para 

efetivar os atendimentos psicológicos a crianças, jovens e 

adolescentes cujas mães foram vítimas de feminicídio, previstos na 

lei 11402/2021, que ficou conhecida como Lei Jaciara – 

promulgada - publicada no DO de 21/09/2021. Oficie-se. 

Requerimento nº 66/2022, do Deputado Dr. Rafael Favatto, com 

base no artigo 305, II do Regimento Interno, de licença para 

tratamento de saúde por 05 (cinco) dias, contados a partir do dia 25 

de outubro de 2022, conforme atestado médico. Defiro. À 

Secretaria para providenciar ato de licença. 2ª fase do expediente – 

sujeito à deliberação: Requerimento de Urgência nº 181/2022, do 

Deputado Dary Pagung, Líder do Governo, ao Projeto de Lei nº 

479/2022, de autoria do Governador do Estado, oriundo da 
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Mensagem Governamental nº 1686/2022, que abre o Crédito 

Suplementar no valor de R$ 900.248.212,86.  O Sr. Presidente 

coloca em votação o requerimento.  Posto em votação o 

requerimento é aprovado. Requerimento de Sessão Solene nº 

131/2022, do Deputado Freitas, em homenagem ao Dia do 

Arquiteto e Urbanista a realizar-se no dia 12 de dezembro de 2022 

às 19h00min. Em discussão, não havendo quem queira discutir, O 

Sr. Presidente coloca em votação o requerimento.  Posto em 

votação o requerimento é aprovado. O Sr. Presidente faz leitura de 

comunicado, de troca de sessão,  Conforme acordo de líderes 

assinado e publicado no DPL de hoje, dia 22 de novembro, a 

sessão ordinária prevista para o dia 28 de novembro de 2022, 

segunda-feira, foi transferida para o dia 29 de novembro de 2022, 

terça-feira, a ser iniciada a partir das 09 horas. O Sr. Presidente 

solicita inversão de pauta. Passa-se para a fase da ordem do dia: 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 para ajustes no texto na 109ª sessão 

ordinária do dia 21/11/2022. O Sr. Presidente convoca  votação em 

conjunto nas Comissões de Justiça, Cidadania e 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 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 

http://www3.al.es.gov.br/spl2/processo.aspx?id=95461&busca=avancada&ano_proposicao=2020&autor=972
http://www3.al.es.gov.br/spl2/processo.aspx?id=95461&busca=avancada&ano_proposicao=2020&autor=972
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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. Na Comissão de Justiça o 

relator, Deputado Gandini, se prevaleceu do prazo regimental para 

relatar a matéria na 109ª sessão ordinária do dia 21/11/2022. (Prazo 

até o dia 28/11/2022). O Sr. Presidente convoca a Comissão de 

Justiça, para oferecer parecer oral à matéria. O Sr. Deputado 

Gandini recebe e 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. Na Comissão de Meio Ambiente o relator, 

Deputado Bruno Lamas, se prevaleceu do prazo regimental para 

relatar a matéria na 109ª sessão ordinária do dia 21/11/2022. (Prazo 

até o dia 28/11/2022). O Sr. Presidente convoca a Comissão de 

Meio Ambiente, para oferecer parecer oral à matéria. O Sr. 

Deputado Bruno Lamas recebe e 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 
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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 analisadad pelas comissões parlamentares). 

Na Comissão de Finanças o relator, Deputado Freitas, se 

prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na 109ª 

sessão ordinária do dia 21/11/2022. (Prazo até o dia 28/11/2022). 

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. 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. Na Comissão de Justiça o 

relator, Deputado Gandini, se prevaleceu do prazo regimental para 

relatar a matéria na 109ª sessão ordinária do dia 21/11/2022. (Prazo 

até o dia 28/11/2022). O Sr. Presidente convoca a Comissão de 

Justiça, para oferecer parecer oral à matéria. O Sr. Deputado 

Gandini recebe e se prevalece de prazo regimental. É anunciada 

discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 

452/2021, do Deputado Gandini, 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. Publicado no Ales Digital do dia 

23/08/2021. Parecer oral da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade, legalidade e juridicidade. O Sr. Presidente 

convoca a Comissão de Saúde para oferecer parecer oral a matéria. 

O Sr. Deputado Dr. Hércules recebe e relata pela aprovação. Não 
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havendo discussão é posto em votação, sendo aprovado pela 

Comissão. O Sr. Presidente convoca a Comissão de Infraestrutura 

para oferecer parecer oral a matéria. (Assume a Presidência o Sr. 

deputado Alexandre Xambinho) O Sr. Deputado Marcelo Santos 

recebe e se prevalece de prazo regimental. (Assume a Presidência o 

Sr. Deputado Marcelo Santos). É anunciada discussão única, em 

regime de urgência, do Projeto de Lei nº 458/2022, do Deputado 

Gandini, que dispõe sobre a proibição, no âmbito do Estado do 

Espírito Santo, de distribuição de propagandas, panfletos e 

materiais publicitários mediante fixação em veículos estacionados 

em vias e logradouros públicos. Publicado no Ales Digital do dia 

05/10/2022. Existe emenda modificativa ao Projeto sugerida pela 

Procuradoria da Casa no Parecer Técnico/Jurídico. O Sr. 

Presidente convoca a Comissão de Justiça para oferecer parecer 

oral a matéria. O Sr. Deputado Marcos Garcia recebe e se 

prevalece de prazo regimental. É anunciada discussão única, em 

regime de urgência, do Projeto de Lei nº 765/2019, do Deputado 

Luciano Machado, 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. 

Publicado no Ales Digital do dia 11/09/2019. (Em anexo, por se 

tratar de matéria correlata, Projeto de Lei nº 970/2019, do 

Deputado Pr. Marcos Mansur, que dispõe sobre a política de 

desenvolvimento e suporte às atividades voltadas ao 

afroempreendedorismo no Estado e dá outras providências). 

Pareceres nºs 191/2020, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade, legalidade e juridicidade; e  27/2022, da 

Comissão de Cidadania, pela aprovação da presente matéria. 

(Assume a Presidência o Sr. Deputado Alexandre Xambinho) O Sr. 

Presidente convoca a Comissão de Mobilidade Urbana para 

oferecer parecer oral a matéria. O Sr. Deputado Marcelo Santos 

recebe e continua com prazo regimental. (Assume a Presidência o 

Sr. Deputado Marcelo Santos). É anunciada discussão única, em 
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regime de urgência, do Projeto de Lei nº 155/2019, do Deputado 

Gandini, 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. 

Publicado no Ales Digital do dia 15/03/2019. Parecer nº 94/2019, 

da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade e 

juridicidade. O Sr. Presidente convoca a Comissão de Defesa do 

Consumidor para oferecer parecer oral a matéria. O Sr. Del. Danilo 

Bahiense recebe e relata pala aprovação. Não havendo discussão. 

O Sr. Presidente coloca em votação. Posto em votação a matéria é 

aprovado. (Assume a Presidência o Sr. Deputado Alexandre 

Xambinho). O Sr. Presidente convoca a Comissão de Finanças para 

oferecer parecer oral a matéria. O Sr. Deputado Marcelo Santos  

recebe e se prevalece de prazo. (Assume a Presidência o Sr. 

Deputado Marcelo Santos). É anunciada discussão única, em 

regime de urgência, do 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. Publicado no Ales Digital do dia 11/11/2022. 

(Assume a Presidência o Sr. Deputado Alexandre Xambinho). O 

Sr. Presidente convoca as Comissões de Justiça e Finanças para 

oferecer parecer oral a matéria. O Sr. Deputado Marcelo Santos 

recebe e se prevalece de prazo regimental. (Assume a Presidência o 

Sr. Deputado Marcelo Santos). 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 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 
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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, Del. Danilo Bahiense, Dr. Hércules, Torino 

Marques, Luiz Durão, Luciano Machado, (Assume a Presidência o 

Sr. Deputado Dr. Hércules) Freitas, (Assume a Presidência a Sra. 

Deputada Janete de Sá) É suspensa a sessão para entrega de 

Comenda as quinze horas e cinquenta e sete minutos. (Assume a 

Presidência o Sr. Deputado Dr. Hércules) É retomada a sessão às 

dezesseis horas e quinze minutos. Passa-se para o Grande 

Expediente: Faz o uso da palavra na fase das lideranças partidárias 

como líder do PSB a Sra. Deputada Janete de Sá. Passa-se para á 

fase dos oradores: Faz o uso da palavra o Sr. Deputado Sergio 

Majeski. O Sr. Presidente convida o Vereador de Vitória, Sr. 

Armandinho Fontana a fazer parte da mesa. É suspensa a sessão 

para entrega de Comenda às dezesseis horas e trinta e cinco 

minutos. É retomada a sessão às dezesseis horas e quarenta e 

quatro minutos. 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 Híbrida, Virtual, 

Presencial no dia vinte e três de novembro de 2022, no horário 

regimental. Deixam de comparecer a sessão os Srs. Deputados Cel. 

Alexandre Quintino e Vandinho Leite. Encerra-se a sessão às 

dezesseis horas e quarenta e nove minutos.  


