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Centésima Décima Sexta Sessão Ordinária da Quarta Sessão 

Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada 

em seis de Dezembro de 2022. Às 15:00 horas 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, Eng. 

José Esmeraldo, Erick Musso, Gandini, Hudson Leal, Luciano 

Machado, Marcelo Santos, Marcos Garcia, Sergio Majeski e 

Torino Marques. Freitas, Iriny Lopes, Marcos Madureira, Pr. 

Marcos Mansur, Renzo Vasconcelos, Theodorico Ferraço 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 à leitura de um versículo da 

Bíblia. É feito um minuto de silêncio em homenagem ao Sr. 

Ernandes Amaral. O Sr. Presidente procede à leitura do 

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

simples despacho: Requerimento nº 71/2022, da Deputada 

Raquel Lessa, com base no artigo 305, II do Regimento Interno, 

de licença para tratamento de saúde por 02 (dois) dias, contado 

a partir do dia 05 de dezembro de 2022, conforme atestado 

médico. Defiro. À Secretaria para providenciar ato de licença. 

2ª fase do expediente – sujeito à deliberação: Requerimento de 

Urgência nº 225/2022, do Deputado Luciano Machado e outros, 

ao Projeto de Decreto Legislativo nº 55/2022, de sua autoria, 

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. Marcelo Ribeiro de Castro. O Sr. 

Presidente coloca em votação o requerimento.  Posto em 

votação o requerimento é aprovado. Requerimento nº 136/2022 

de transferência de Sessão Solene, da Mesa Diretora em 

comemoração aos 25 anos do Conselho Estadual de Defesa dos 

Direitos da Mulher do Estado do Espírito Santo que seria 
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realizada no dia 09 de dezembro de 2022 às 10h00min, para o 

dia 12 de dezembro de 2022 às 10h00min. O Sr. Presidente 

coloca em votação o requerimento.  Posto em votação o 

requerimento é aprovado. O Sr. Presidente propõe inversão de 

pauta. Posto em votação é aprovado. Passa-se para a ordem do 

dia: É anunciada discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei nº 303/2022, do Deputado Sergio Majeski, que 

modifica os §§ 1° e 2º, art. 30º, da Lei nº 5.580, de 12 de 

janeiro de 1998, ampliando o tempo concedido aos professores 

para planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional. 

Publicado no ALES Digital do dia 30/06/2022. 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 posto em votação. Posto em votação é aprovado. O Sr. 

Presidente convoca a Comissão de Educação para oferecer 

parecer oral à matéria. O Sr. Deputado Bruno Lamas recebe e 

prevalece de 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. 

Pareceres orais da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade/legalidade e da Comissão de Educação, 

pela aprovação. Na Comissão de Finanças o relator, 

Deputado Freitas, se prevaleceu do prazo regimental para 

relatar a matéria na 113ª sessão ordinária do dia 29/11/2022. 

(Prazo até a 116ª sessão ordinária do dia 06/12/2022). 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 
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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 

Justiça pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. 

Parecer oral da Comissão de Meio Ambiente, pela aprovação. 

Na Comissão de Infraestrutura o relator, Deputado Alexandre 

Xambinho, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a 

matéria na 113ª sessão ordinária do dia 29/11/2022. (Prazo até a 

116ª sessão ordinária do dia 06/12/2022). O Sr. Presidente 

convoca a Comissão de Infraestrutura, para oferecer parecer 

oral à matéria. O Sr. Deputado Alexandre Xambinho 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. Parecer 

oral da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade/legalidade. Na Comissão de Finanças o 

relator, Deputado Freitas, se prevaleceu do prazo regimental 

para relatar a matéria na 113ª sessão ordinária do dia 

29/11/2022. (Prazo até a 116ª sessão ordinária do dia 

06/12/2022). O Sr. Presidente convoca a Comissão de Finanças, 

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

recebe e continua com prazo regimental. O Sr. Presidente 

registra a presença da Vereadora Camila Valadão. É anunciada 

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

166/2022, da Deputada Iriny Lopes, que Declara Patrimônio 

Cultural Imaterial do Estado do Espírito Santo a Cultura Hip 

Hop. Publicado no Ales Digital do dia 12/04/2022. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a matéria pelas Comissões de 
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Justiça, Cultura e Finanças em conjunto para oferecer parecer 

oral a matéria. O Sr. Deputado Gandini recebe e relata pela 

constitucionalidade na Comissão de Justiça e pela aprovação 

nas demais comissões. Não havendo oradores, encerra a 

discussão e posto em votação. Posto em votação é aprovado nas 

comissões. A matéria é devolvida a Mesa. O Sr. Presidente 

coloca em discussão. Não havendo oradores, encerra a 

discussão e posto em votação. Posto em votação é aprovado o 

projeto. À Secretaria para extração dos autógrafos.  (Assume a 

Presidência o Sr. Deputado Marcos Garcia) É anunciada 

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

181/2022, do Deputado Dr. Emilio Mameri, que declara 

Patrimônio Cultural do Estado do Espírito Santo a Festa da 

Penha, realizada todos os anos no município de Vila Velha. 

Publicado no Ales Digital do dia 29/04/2021. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a matéria pelas Comissões de Justiça, 

Cultura e Finanças em conjunto para oferecer parecer oral a 

matéria. O Sr. Deputado Gandini recebe e relata pela 

constitucionalidade na Comissão de Justiça e pela aprovação 

nas demais comissões. Não havendo oradores, encerra a 

discussão e posto em votação. Posto em votação é aprovado nas 

comissões. A matéria é devolvida a Mesa. O Sr. Presidente 

coloca em discussão. Não havendo oradores, encerra a 

discussão e posto em votação. Posto em votação é aprovado o 

projeto. À Secretaria para extração dos autógrafos. É anunciada 

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

448/2021, do Deputado Dr. Emilio Mameri, que institui a 

Política Estadual de Turismo de Base Comunitária no Estado do 

Espírito Santo e dá outras providências. Publicado no Ales 

Digital do dia 19/08/2021. Parecer nº 16/2022, da Comissão de 

Justiça pela constitucionalidade/legalidade. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a matéria pelas Comissões de Turismo e 

Finanças em conjunto para oferecer parecer oral a matéria. O 

Sr. Deputado Freitas recebe e relata pela aprovação. Não 
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havendo oradores, encerra a discussão e posto em votação. 

Posto em votação é aprovado nas comissões. A matéria é 

devolvida a Mesa. O Sr. Presidente coloca em discussão. Não 

havendo oradores, encerra a discussão e posto em votação. 

Posto em votação é aprovado o projeto. À Secretaria para 

extração dos autógrafos. É anunciada discussão única, em 

regime de urgência, do Projeto de Lei nº 05/2021, do Deputado 

Gandini, que dispõe sobre a aplicação de medidas 

administrativas de prevenção e combate ao roubo, furto e 

receptação de cabos, fios metálicos, geradores, baterias, 

transformadores e placas metálicas no Estado do Espírito Santo. 

Publicado no Ales Digital do dia 15/01/2021. (Em anexo, por se 

tratar de matéria correlata, Projeto de Lei nº 204/2022, do 

Deputado Marcos Garcia, que dispõe sobre a aplicação de 

medidas administrativas de prevenção e combate ao roubo, 

furto e receptação de cabos, fios metálicos, geradores, baterias, 

transformadores e placas metálicas no Estado do Espírito 

Santo). O Sr. Presidente coloca em discussão a matéria pelas 

Comissões de Justiça, Segurança e Finanças em conjunto para 

oferecer parecer oral a matéria. O Sr. Deputado Vandinho Leite 

recebe e relata pela constitucionalidade na Comissão de Justiça 

e pela aprovação nas demais comissões. Não havendo oradores, 

encerra a discussão e posto em votação. Posto em votação é 

aprovado nas comissões com unanimidade. A matéria é 

devolvida a Mesa. O Sr. Presidente coloca em discussão. Não 

havendo oradores, encerra a discussão e posto em votação. 

Posto em votação é aprovado o projeto. À Secretaria para 

extração dos autógrafos. É anunciada discussão única, em 

regime de urgência, do Projeto de Lei nº 369/2019, do 

Deputado Gandini, que autoriza a Companhia Espírito Santense 

de Saneamento - CESAN a conceder isenção ou redução das 

tarifas de água e de esgoto dos imóveis atingidos por enchentes 

e alagamentos nos municípios, e dá outras providências. 

Publicado no Ales Digital do dia 21/05/2019. Pareceres nºs 
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137/2019, da Comissão de Justiça pela 

constitucionalidade/legalidade; e 09/2020, da Comissão de 

Saúde pela aprovação.  O Sr. Presidente convoca  a Comissão 

de Infraestrutura 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 Decreto Legislativo nº 37/2022, do 

Deputado Bruno Lamas, 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. Hugo 

Miguel Constantino Colaço. Publicado no Ales Digital do dia 

06/06/2022. Parecer oral da Comissão de Justiça pela 

constitucionalidade/legalidade, na forma do art. 276, do 

Regimento Interno. O Sr. Presidente convoca a Comissão de 

Cidadania, para oferecer parecer oral ao Projeto. O Sr. 

Deputado Luciano Machado recebe e relata pela aprovação. 

Não havendo oradores para discutir o parecer, é anunciada sua 

votação, sendo aprovado pelos membros da Comissão. O 

Projeto é devolvido a Mesa. O Sr. Presidente coloca em 

discussão. Não havendo oradores, encerra a discussão e anuncia 

a sua votação. Posto em votação o Projeto é aprovado nos 

termos dos Art. 262 e 277 do Regimento Interno. A Mesa para 

promulgação. É anunciada discussão,  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 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 
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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 relata 

pela rejeição. O Sr. Deputado Sergio Majeski discute a matéria. 

Encerrando a discussão é posto em votação. Posto em votação é 

aprovado pela rejeição. O Sr. Presidente baixa de pauta e 

continua sua tramitação regimental. O Sr. Presidente suspende a 

sessão às quinze horas cinquenta e oito minutos. Retorna a 

sessão às dezesseis horas e dezoito minutos. Passa-se para a 

fase das comunicações. Com a palavra os Srs. Deputados: 

Sergio Majeski, Dr. Hércules e Del. Danilo Bahiense. 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 na ausência do líder. 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 amanhã às nove 

horas. Deixam de comparecer a sessão o Sr. Deputados Dr. 

Rafael Favatto, Janete de Sá, Luiz Durão, e Raquel Lessa de 

licença médica. Encerra-se a sessão às nove horas e dez 

minutos.  

 


