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Centésima Décima Segunda Sessão Ordinária da Quarta Sessão 

Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em vinte e 

nove 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, Marcos Garcia, Pr. Marcos Mansur, Raquel Lessa, 

Renzo Vasconcelos, Sergio Majeski, 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. É feito um minuto de silêncio em homenagem 

aos Srs. e Sra.: Soldado Fernando Mazzi, (Assume a Presidência o Sr. 

Deputado Erick Musso) Vítimas da tragédia da Escola em Coqueiral de 

Aracruz, Ex- Vereador José Lúcio Crize, José Antonio da Costa, 

Gilmar Dadalto Balzone, Ilo Coelho. O Sr. Presidente procede à leitura 

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

despacho: Ofícios nºs 86/2022 - 185/2022, da Deputada Iriny Lopes, 

indicando o Dr. Rai Santiago, representante da Associação dos 

Fonoaudiólogos, para fazer uso da Tribuna Popular e à Tribuna 

Acadêmica na sessão ordinária do dia 05 de dezembro de 2022, onde 

explanará sobre a Semana do Fonoaudiólogo. Defiro. Ofícios nºs 

87/2022 - 087/2022, do Deputado Luciano Machado, indicando o Sr. 

Francisco Carlos de Abreu Cabral (Xyko é o combatente), empresário 

Agência Turismo Receptivo e Eventos, para fazer uso da Tribuna 

Popular e à Tribuna Acadêmica na sessão ordinária do dia 05 de 

dezembro de 2022, onde explanará sobre A Rota do Café & Cachaça - 

Caminhos do Pico da Bandeira é um roteiro turístico de aventuras que 

conecta importantes pontos de produção e atrações no entorno do Pico 

da Bandeira / Parque Nacional do Caparaó. Defiro. Ofícios nºs 17/2022 

- 05670/2022-3, do Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do 

Estado, encaminhando prestação de contas mensal desse Tribunal de 
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Contas, referente ao mês de OUTUBRO de 2022. Ciente. À Comissão 

de Finanças. Mensagem nº 048/2022, do Governador do Estado, 

encaminhando veto parcial ao Projeto de Lei nº 687/2019, de autoria do 

Deputado Carlos Von, que obriga as instituições bancárias localizadas 

no Estado do Espírito Santo a afixar cartazes com informações sobre a 

gratuidade de tarifas dos serviços bancários essenciais. Ciente. À 

Comissão de Justiça. Mensagem nº 049/2022, do Governador do 

Estado, encaminhando veto total ao Projeto de Lei nº 317/2022, de 

autoria da Deputada Iriny Lopes, que dispõe sobre a obrigatoriedade do 

ensino de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nos 

estabelecimentos de ensino médio da rede pública estadual. Ciente. À 

Comissão de Justiça. Mensagem nº 050/2022, do Governador do 

Estado, encaminhando veto total ao Projeto de Lei Complementar nº 

35/2022, de autoria dos Deputados Gandini e Sérgio Majeski, que altera 

o Anexo I da Lei Complementar nº 1.005, de 1º de abril de 2022, que 

alterou a Lei Complementar nº 633, de 10 de agosto de 2012, para 

reestruturar a carreira de Analista do Executivo. Ciente. À Comissão de 

Justiça. Mensagem nº 051/2022, do Governador do Estado, 

encaminhando veto total ao Projeto de Lei nº 437/2022, de autoria 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. Ciente. À Comissão de 

Justiça. Mensagem nº 1740/2022, do Governador do Estado, 

encaminhando Projeto de Lei nº 489/2022, que dispõe sobre o 

pagamento de um abono aos servidores públicos do Poder Executivo 

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

Comissões de Justiça, de Cidadania e de Finanças. Mensagem nº 

1741/2022, do Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 

490/2022, que concede bonificação extraordinária aos servidores em 

exercício na Secretaria de Estado da Educação - SEDU. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 

Justiça, de Cidadania, de Educação e de Finanças. Projeto de Lei nº 

493/2022, da Procuradoria Geral de Justiça do Estado, que concede 
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abono pecuniário, no mês de dezembro de 2022, aos (às) servidores (as) 

administrativos (as) do Ministério Público do Estado do Espírito Santo 

- MPES. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça, de Cidadania e de Finanças. Projeto de Lei nº 

496/2022, do Tribunal de Contas do Estado, que dispõe sobre o 

pagamento de abono pecuniário aos servidores do Quadro de Pessoal 

do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 

Justiça, de Cidadania e de Finanças. Projeto de Lei nº 497/2022, da 

Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, que dispõe sobre a 

concessão de abono pecuniário, no mês de dezembro de 2022, aos 

servidores e membros da Defensoria Pública do Estado do Espírito 

Santo – DPES. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento 

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

de Lei nº 498/2022, da Mesa Diretora, que concede abono de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), a ser acrescido à remuneração do mês 

de dezembro de 2022, aos servidores efetivos e comissionados, inativos 

e pensionistas da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo - 

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

Comissões de Justiça, de Cidadania e de Finanças. Projeto de Lei nº 

488/2022, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, que assegura o 

pagamento de 50% (cinquenta por cento) – meia-entrada – do valor 

cobrado para o ingresso em estabelecimentos que realizem eventos 

culturais e esportivos aos profissionais atuantes nos diversos setores da 

imprensa estadual. Junte-se ao Projeto de Lei nº 662/2019. Projeto de 

Lei nº 492/2022, da Deputada Raquel Lessa, que dispõe sobre a 

instalação de detectores de metais nas escolas do Estado do Espírito 

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

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

Projeto de Lei nº 494/2022, do Deputado Gandini, que estabelece 

Política, Normas e Diretrizes de Proteção da Qualidade do Ar 

Atmosférico no âmbito do Estado de Espírito Santo e dá outras 

providências. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento 

Interno, às Comissões de Justiça, de Meio Ambiente, de Saúde e de 
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Finanças. Projeto de Lei nº 495/2022, 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 

Agricultores Familiares de Boqueirão do Santilho do Município de 

Santa Leopoldina (ES). À Comissão de Justiça na forma do artigo 276 

do Regimento Interno. Projeto de Decreto Legislativo nº 63/2022, do 

Deputado Capitão Assumção, que ficam sustados os efeitos do Decreto 

de nº 5155-R, de 07 de Junho de 2022, que institui a Comissão 

Permanente De Conciliação e Acompanhamento dos Conflitos 

Fundiários no âmbito do Estado do Espírito Santo (CPCACF). Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 

Justiça, de Cidadania e de Finanças. Parecer nº 278/2022, da Comissão 

de Justiça pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 

aprovação, na forma do art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de 

Lei nº 561/2019, do Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao 

Anexo único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de 

Utilidade Pública a Associação Beneficente - ABEN. Inclua-se na 

ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Parecer nº 279/2022, 

da Comissão de Justiça pela constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do Regimento Interno, 

do Projeto de Lei nº 690/2019, do Deputado Doutor Hércules, que 

acrescenta item ao Anexo único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 

2019, declarando de Utilidade Pública a Associação dos Bombeiros 

Militares do Espírito Santo. Inclua-se na ordem do dia para 

cumprimento do prazo recursal. Parecer nº 265/2022, da Comissão de 

Justiça pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, 

na forma do art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 

956/2019, da Deputada Janete de Sá, que acrescenta item ao Anexo 

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

utilidade pública a Associação Artística e Folclórica Afro-Brasileira, do 

município de Cariacica/ES. Inclua-se na ordem do dia para 

cumprimento do prazo recursal. Parecer nº 258/2022, da Comissão de 

Justiça pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, 

na forma do art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 
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222/2021, do Deputado Capitão Assumção, que acrescenta item ao 

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

utilidade pública a Academia Cariaciquense de Letras (ACL), 

localizada no Município de Cariacica/ES. Inclua-se na ordem do dia 

para cumprimento do prazo recursal. Parecer nº 251/2022, da Comissão 

de Justiça pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 

aprovação, na forma do art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de 

Lei nº 331/2021, do Deputado Marcos Garcia, que acrescenta item ao 

Anexo II da Lei nº 10.975, de 14 de janeiro de 2019, o trecho da 

Rodovia ES-356 que liga São Rafael (quilômetro inicial 120), 

Município de Linhares, até o Município de Marilândia (quilômetro final 

138), a denominação de Rodovia Bernardo Tesch. Inclua-se na ordem 

do dia para cumprimento do prazo recursal. Parecer nº 261/2022, da 

Comissão de Justiça pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 

aprovação, na forma do art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de 

Lei nº 605/2021, do Deputado Alexandre Xambinho, que declara de 

Utilidade Pública a Associação Desportiva e Cultura de Capoeira Filhos 

da Reza, localizada no Município de Pedro Canário/ES. Inclua-se na 

ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Parecer oral da 

Comissão de Justiça pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 

aprovação, na forma do art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de 

Lei nº 609/2021, do Deputado Vandinho Leite, que declara de utilidade 

pública a Associação de Amparo aos Animais Resgatados - AAMAR 

com sede no município de Vila Velha. Inclua-se na ordem do dia para 

cumprimento do prazo recursal. Parecer nº 274/2022, da Comissão de 

Justiça pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, 

na forma do art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 

870/2021, da Deputada Janete de Sá, que acrescenta item ao Anexo I da 

Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo a Semana da 

Mulher Empreendedora, assim integrando o calendário oficial do 

Estado. Inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. 

Parecer nº 249/2022, da Comissão de Justiça pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do 

Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 09/2022, do Deputado Adílson 
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Espíndula, que acrescenta item ao Anexo Único da Lei nº 11.212, de 29 

de outubro de 2020, instituindo o Dia Estadual da Língua Pomerana, a 

ser comemorado no dia 08 de novembro. Inclua-se na ordem do dia 

para cumprimento do prazo recursal. Parecer nº 259/2022, da Comissão 

de Justiça pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 

aprovação, na forma do art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de 

Lei nº 37/2022, do Deputado Bruno Lamas, que acrescenta item ao 

Anexo único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando 

Utilidade Pública a Associação dos Produtores Rurais de São Pedro de 

Rates - APROSPER, localizada no Município de Guaçuí/ES. Inclua-se 

na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Parecer nº 

264/2022, da Comissão de Justiça pela constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do Regimento Interno, 

do Projeto de Lei nº 38/2022, do Deputado Bruno Lamas, que 

acrescenta item ao Anexo único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 

2019, declarando Utilidade Pública a Associação Agrícola São Miguel, 

localizada no Município de Guaçuí/ES. Inclua-se na ordem do dia para 

cumprimento do prazo recursal. Parecer nº 250/2022, da Comissão de 

Justiça pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, 

na forma do art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 

91/2022, do Deputado Bruno Lamas que acrescenta item ao Anexo 

único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando Utilidade 

Pública a Associação Crédito Fundiário Guaçuí, localizada no 

município de Guaçuí. Inclua-se na ordem do dia para cumprimento do 

prazo recursal. Parecer nº 256/2022, da Comissão de Justiça pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do 

art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de Lei n° 114/2022, da 

Deputada Iriny Lopes, que acrescenta item ao Anexo Único da Lei nº 

10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de utilidade pública o 

“Centro Social de Nova Almeida Joaripe - JOARIPE, localizado no 

município da Serra”. Inclua-se na ordem do dia para cumprimento do 

prazo recursal. Parecer nº 263/2022, da Comissão de Justiça pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do 

art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 128/2022, do 



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

7 

Deputado Luciano Machado, que acrescenta item ao Anexo Único da 

Lei Ordinária nº 10.975, de 14 de janeiro de 2019, denominando 

Geraldo Viana de Souza, o trecho da Rodovia Estadual ES 484, 

localizado em Pratinha do Juscelino, Município de Ibitirama, no 

entroncamento que liga Celina à Ibitirama e Guaçuí à Divino de São 

Lourenço. Inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo 

recursal. Parecer nº 255/2022, da Comissão de Justiça pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do 

art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 160/2022, da 

Deputada Janete de Sá, que acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 

10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo o “Abril Laranja – mês de 

prevenção da crueldade contra os animais”, incluindo-o ao Calendário 

Oficial do Estado do Espírito Santo. Inclua-se na ordem do dia para 

cumprimento do prazo recursal. Parecer nº 254/2022, da Comissão de 

Justiça pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, 

na forma do art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 

189/2022, do Deputado Dr. Emilio Mameri, que acrescenta item ao 

Anexo Único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o 

“Dia Estadual do Engenheiro Ambiental”, a ser celebrado, anualmente, 

no dia 31 de Janeiro, incluindo-o no Calendário Oficial do Estado do 

Espírito Santo. Inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo 

recursal. Parecer nº 253/2022, da Comissão de Justiça pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, com emenda 

substitutiva, na forma do art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de 

Lei nº 200/2022, da Deputada Iriny Lopes, que acrescenta item ao 

Anexo Único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o 

Dia Estadual de Mulheres e Meninas na Ciência, a ser comemorado, 

anualmente, no dia 11 de fevereiro, no âmbito do Estado do Espírito 

Santo. Inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. 

Parecer nº 266/2022, da Comissão de Justiça pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do 

Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 206/2022, do Deputado Dr. 

Emilio Mameri, que acrescenta item ao Anexo Único da Lei nº 11.212, 

de 29 de outubro de 2020, instituindo o “Dia Estadual do Profissional 
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de Recursos Humanos”, a ser celebrado, anualmente, no dia 20 de 

maio, incluindo-o no Calendário Oficial do Estado do Espírito Santo. 

Inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Parecer 

nº 270/2022, da Comissão de Justiça pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do 

Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 211/2022, do Deputado 

Adílson Espíndula, que acrescenta item ao Anexo Único da Lei nº 

11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o Dia Estadual do 

Auxiliar Veterinário, a ser celebrado anualmente no dia 14 de março. 

Inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Parecer 

nº 260/2022, da Comissão de Justiça pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do 

Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 212/2022, do Deputado 

Adílson Espíndula, que acrescenta item ao Anexo Único da Lei nº 

11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o Dia Estadual do 

Médico Veterinário, a ser comemorado anualmente no dia 9 de 

setembro. Inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo 

recursal. Parecer nº 252/2022, da Comissão de Justiça pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do 

art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 213/2022, do 

Deputado Adílson Espíndula, que acrescenta item ao Anexo Único da 

Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o Dia Estadual do 

Técnico em Veterinária, celebrado anualmente no dia 15 de setembro. 

Inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Parecer 

nº 262/2022, da Comissão de Justiça pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do 

Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 229/2022, do Deputado Dr. 

Emílio Mameri, que acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 10-975, de 

14 de janeiro de 2019, denominando Rodovia Laércio Jorge de Souza 

Ramos Júnior a Rodovia ES344, no Município de Vila Valério. Inclua-

se na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Parecer nº 

271/2022, da Comissão de Justiça pela constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do Regimento Interno, 

do Projeto de Lei n º 232/2022, da Deputada Janete de Sá, que 
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acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 2019, 

instituindo o Dia do Enfretamento à Violência Política de gênero, a ser 

comemorado, anualmente, no dia 04 de agosto, incluindo-o ao 

Calendário Oficial do Estado do Espírito Santo. Inclua-se na ordem do 

dia para cumprimento do prazo recursal. Parecer nº 275/2022, da 

Comissão de Justiça pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 

aprovação, na forma do art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de 

Lei nº 275/2022, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, que 

acrescenta item ao Anexo Único da Lei n.º 11.212, de 29 de outubro 

2020, instituindo a Semana Estadual de Sensibilização e Combate ao 

Desaparecimento de Crianças e Adolescentes. Inclua-se na ordem do 

dia para cumprimento do prazo recursal. Parecer nº 277/2022, da 

Comissão de Justiça pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 

aprovação, na forma do art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de 

Lei nº 279/2022, do Deputado Marcelo Santos, que acrescenta item ao 

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

Utilidade Pública o Instituto de Proteção e Defesa dos Usuários dos 

Transportes Coletivos Consumidores e Cidadãos - IDUC, localizado no 

município de Vitória. Inclua-se na ordem do dia para cumprimento do 

prazo recursal. Parecer nº 273/2022, da Comissão de Justiça pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, com emenda 

substitutiva, na forma do art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de 

Lei nº 294/2022, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, que 

denomina “CORONEL PM RR ANTONIO CARLOS ROCHA 

LOUREIRO” o Regimento de Polícia Montada da Polícia Militar do 

Estado do Espírito Santo. Inclua-se na ordem do dia para cumprimento 

do prazo recursal. Parecer nº 276/2022, da Comissão de Justiça pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do 

art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 300/2022, do 

Deputado Capitão Assumção, que acrescenta item ao Anexo Único da 

Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o Dia da Banda 

Júnior, a ser celebrado anualmente no dia 16 de junho no Estado do 

Espírito Santo. Inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo 

recursal. Requerimento nº 67/2022, do Deputado Theodorico Ferraço, 
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com base no artigo 305, II do Regimento Interno, de licença para 

tratamento de saúde por 07 (sete) dias, contados a partir do dia 24 de 

novembro de 2022, conforme atestado médico. Defiro. À Secretaria 

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

deliberação: Requerimento de Urgência nº 199/2022, do Deputado 

Gandini, Líder do Cidadania, ao Projeto de Lei nº 919/2019, de sua 

autoria, que altera a Lei nº 7.050, de 03 de janeiro de 2002, que 

consolida as normas estaduais relativas às pessoas com deficiência, 

para incluir o art. 10-A. O Sr. Presidente coloca em votação o 

requerimento.  Posto em votação o requerimento é aprovado. 

Requerimento de Urgência nº 200/2022, do Deputado Gandini, Líder 

do Cidadania, ao Projeto de Lei nº 08/2022, de sua autoria, que dispõe 

sobre a vedação de cobrança de itens de uso comum ou usados na área 

administrativa, na lista de material escolar apresentada aos 

consumidores pelos estabelecimentos privados de ensino. O Sr. 

Presidente coloca em votação o requerimento.  Posto em votação o 

requerimento é aprovado. Requerimento nº 134/2022 de Sessão Solene, 

da Mesa Diretora, em comemoração aos 25 anos do Conselho Estadual 

de Defesa da Mulher no Estado do Espírito Santo a realizar-se no dia 09 

de dezembro de 2022 às 10h00. O Sr. Presidente coloca em votação o 

requerimento.  Posto em votação o requerimento é aprovado.  Indicação 

nº 4200/2022, do Deputado Torino Marques ao Governador do Estado, 

para criação e implementação de um programa de segurança armada 

nas escolas públicas e privadas do Estado. O Sr. Presidente coloca em 

votação a indicação.  Posto em votação a indicação é aprovada. O Sr. 

Deputado Marcos Garcia requer inversão da pauta, preservando a fase 

das comunicações. Posto em votação o requerimento é aprovado. 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 
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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 as Comissões em conjunto de Justiça, 

Cidadania e de Finanças, para oferecer parecer oral à matéria. O Sr. 

Deputado Freitas recebe e cotinua com 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 

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 às 09:00 

horas da 112ª sessão ordinária do dia 29/11/2022). O Sr. Presidente 

convoca a Comissão de Justiça, para oferecer parecer oral à matéria. O 

Sr. Deputado Ganidini recebe e continua com 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 às 09:00 horas da 112ª sessão ordinária do dia 

29/11/2022). O Sr. Presidente convoca a Comissão de Meio Ambiente, 

para oferecer parecer oral à matéria. O Sr. Deputado Bruno Lamas 

recebe e continua com 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, 
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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 Procuradoira 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 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 às 09:00 horas da 112ª sessão 

ordinária do dia 29/11/2022). O Sr. Presidente convoca a Comissão de 

Finanças, para oferecer parecer oral à matéria. O Sr. Deputado Freitas 

recebe e continua com 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 às 09:00 

horas da 112ª sessão ordinária do dia 29/11/2022). O Sr. Presidente 

convoca a Comissão de Justiça, para oferecer parecer oral à matéria. O 

Sr. Deputado Ganidini recebe e continua com prazo regimental. O Sr. 

Deputado Dary Pagung requer recomposição de quorum para 
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manutenção da sessão. 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. Pareceres orais da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade, legalidade e juridicidade e da Comissão de Saúde e 

Saneamento, pela aprovação. Na Comissão de Infraestrutura o relator, 

Deputado Marcelo Santos, se prevaleceu do prazo regimental para 

relatar a matéria na 110ª sessão ordinária do dia 22/11/2022. (Prazo até 

às 15:00 horas da 113ª sessão ordinária do dia 29/11/2022). O Sr. 

Presidente convoca a Comissão de Infraestrutura, para oferecer parecer 

oral à matéria. O Sr. Deputado Marcelo Santos recebe e continua com 

prazo regimental. 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. Na 

Comissão de Justiça o relator, Deputado Marcos Garcia, se prevaleceu 

do prazo regimental para relatar a matéria na 110ª sessão ordinária do 

dia 22/11/2022. (Prazo até às 15:00 horas da 113ª sessão ordinária do 

dia 29/11/2022). O Sr. Presidente convoca a Comissão de Justiça, para 

oferecer parecer oral à matéria. O Sr. Deputado Marcos Garcia recebe e 

continua com 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, 
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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. Na Comissão de 

Mobilidade Urbana o relator, Deputado Marcelo Santos, se prevaleceu 

do prazo regimental para relatar a matéria na 110ª sessão ordinária do 

dia 22/11/2022. (Prazo até às 15:00 horas da 113ª sessão ordinária do 

dia 29/11/2022). O Sr. Presidente convoca a Comissão de Mobilidade 

Urbana, para oferecer parecer oral à matéria. O Sr. Deputado Marcelo 

Santos recebe e continua com prazo regimental. É anunciada discussão 

única, em 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. Parecer oral 

da Comissão de Defesa do Consumidor, pela aprovação. Na Comissão 

de Finanças o relator, Deputado Marcelo Santos, se prevaleceu do 

prazo regimental para relatar a matéria na 110ª sessão ordinária do dia 

22/11/2022. (Prazo até às 15:00 horas da 113ª sessão ordinária do dia 

29/11/2022). O Sr. Presidente convoca a Comissão de Finnaças, para 

oferecer parecer oral à matéria. O Sr. Deputado Marcelo Santos recebe 

e continua com prazo regimental. O Sr. Presidente faz a recomposição 

de quorum solicitada pelo Deputado Dary Pagung. 10 dos Srs. 

Deputados presentes havendo quorum para manutenção da sessão e não 

havendo para votação. Passa-se para a fase das comunicações. Com a 

palavra os Srs. Deputados: Dr. Hércules, Del. Danilo Bahiense, Cap. 

Assumção, Brunos Lamas, Sergio Majeski, Carlos Von, Torino 

Marques, Freitas. (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 fase dos oradores: Fazem o uso da palavra os 
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Srs. Deputados Sergio Majeski, (Assume a Presidência o Sr. Deputado 

Sergio Majeski) Dr. Hércules e Freitas. 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 

hoje às quinze horas. Deixam de comparecer a sessão os Srs. Deputados 

Luiz Durão, Marcelo Santos, Marcos Madureira e Theodorico Ferraço.  

Encerra-se a sessão às onze horas e três minutos.  


