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Centésima Décima Setima Sessão Ordinária da Quarta Sessão 

Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada 

em sete de Dezembro de 2022. Às nove horas registram 

presença no painel eletrônico as Sras. e os Srs. Deputados Dary 

Pagung, Dr. Hércules, Freitas, Luciano Machado, Marcelo 

Santos, Marcos Garcia, Sergio Majeski, Torino Marques, 

Adilson Espindula, Alexandre Xambinho, Bruno Lamas, Cap. 

Assumção, Carlos Von, Cel. Alexandre Quintino, Del. Danilo 

Bahiense, Dr. Rafael Favatto, Dr. Emilio Mameri, Eng. José 

Esmeraldo, Erick Musso, Gandini, Hudson Leal, Iriny Lopes, 

Janete de Sá, Luiz Durão, Marcos Madureira, Pr. Marcos 

Mansur, Raquel Lessa, Renzo Vasconcelos, Theodorico Ferraço 

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 à leitura de um versículo da 

Bíblia. O Sr. Presidente procede à leitura do seguinte 

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

despacho: Ofícios nºs 183/2022 e 245/2022, da Deputada Janete 

de Sá, justificando sua ausência na 115ª sessão ordinária 

realizada no dia 06 de novembro de 2022.  Justificada a 

ausência, à Secretaria. Ofícios nºs 184/2022 e 246/2022, da 

Deputada Janete de Sá, justificando sua ausência na 116ª sessão 

ordinária realizada no dia 06 de novembro de 2022.  Justificada 

a ausência, à Secretaria. Projeto de Lei nº 505/2022, da 

Deputada Janete de Sá, que acrescenta item ao Anexo Único da 

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

Pública a Colônia de Trabalhadores e Pescadores do Setor 

Artesanal da Pesca e Aquicultores Z-2, Conselheiro Costa 

Pereira, com sede no município de Vila Velha/ES. À Comissão 

de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. 2ª fase 

do expediente – sujeito à deliberação: Requerimento de 

Urgência nº 228/2022, do Deputado Dr. Emilio Mameri, Líder 

do PSDB, ao Projeto de Lei nº 360/2021, de sua autoria, que 
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institui o Estatuto da Pessoa com Cardiopatia Congênita. O Sr. 

Presidente coloca em votação o requerimento. Posto em 

votação o requerimento é aprovado. Indicação nº 4214/2022, do 

Deputado Theodorico Ferraço ao Governador do Estado, para a 

total reconstrução da estrada estadual que liga a Vila de 

Itapemirim à BR-101, município de Rio Novo do Sul, com 

reabertura de curvas e recapeamento asfáltico, dentre outras 

ações necessárias. 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 4215/2022, do Deputado Theodorico Ferraço ao 

Governador do Estado, para a pavimentação asfáltica do trecho 

que liga a sede do Distrito de Burarama à localidade de Alto 

Cantagalo, no município de Cachoeiro de Itapemirim/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 4216/2022, da 

Deputada Raquel Lessa ao Governador do Estado, para realizar 

a pavimentação asfáltica, no trecho que liga Pedro Canário ao 

Distrito de Floresta do Sul, aproximadamente 6km de estrada. 

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. 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 Educação 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 274/2022, do Deputado Sergio 

Majeski, que acrescenta inciso ao artigo 28 da Lei nº 5.471, de 
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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 Adilson Espíndula 

recebe e relata pela aprovação. Não havendo oradores encerra a 

discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação a matéria é 

aprovada pela Comissão de Finanças. 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 o projeto é aprovado. À Secretaria para extração dos 

autógrafos. 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 

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 
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relata pela aprovação. Não havendo oradores encerra a 

discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação a matéria é 

aprovada pela Comissão de Infraestrutura. O Sr. Presidente 

convoca a Comissão de Finanças para oferecer parecer oral à 

matéria. O Sr. Deputado Marcos Madureira recebe e relata pela 

aprovação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia 

a sua votação. Posta em votação a matéria é aprovada pela 

Comissão de Finanças. 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 o projeto é 

aprovado. À Secretaria para extração dos autógrafos. 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 Adilson 

Espíndula recebe e relata pela aprovação. Não havendo 

oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em 

votação a matéria é aprovada pela Comissão de Finanças. 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 o projeto é aprovado. 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 
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por enchentes e alagamentos nos municípios, e dá outras 

providências. Publicado no Ales Digital do dia 21/05/2019. 

Pareceres nºs 137/2019, da Comissão de Justiça pela 

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

Saúde pela aprovação.  Nas Comissões, em conjunto, de 

Infraestrutura e de Finanças o relator, Deputado Freitas, se 

prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na 116ª 

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

13/12/2022). O Sr. Presidente convoca  as Comissões de 

Infraestrutura e Finanças em conjunto para oferecer parecer oral 

a matéria. O Sr. Deputado Freitas recebe e continua com prazo 

regimental. É anunciada discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei nº 881/2019, do Deputado Gandini, 

que institui a obrigatoriedade do teste do bracinho nas consultas 

pediátricas em crianças a partir de três anos de idade, atendidas 

pela rede pública e privada de saúde, no âmbito do Estado. 

Parecer oral da Comissão de Justiça pela constitucionalidade, 

COM EMENDA. Parecer oral da Comissão de Saúde pela 

aprovação. Publicado no Ales Digital do dia 17/10/2019. 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 Decreto Legislativo nº 

38/2022, 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. 

Isaias Bispo dos Santos. 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 
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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-C e 277 do Regimento Interno. A Mesa 

para promulgação. É anunciada discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Decreto Legislativo nº 49/2022, 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. Silvio 

dos Santos Neto. Publicado no Ales Digital do dia 26/07/2022. 

Parecer nº 280/2022, 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 por 

unanimidade. 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-C e 277 do Regimento 

Interno. A Mesa para promulgação. É anunciada discussão 

única, em regime de urgência, do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 55/2022, do Deputado Luciano Machado, 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. Publicado 

no Ales Digital do dia 08/11/2022. O Sr. Presidente convoca as 

Comissões de Justiça e Cidadania em conjunto para oferecer 

parecer oral à matéria. O Sr. Deputado Gandini recebe e relata 

pela constitucionalidade na Comissão de Justiça e pela 

aprovação na Comissão de Cidadania. Não havendo oradores 

para discutir o parecer, é anunciada sua votação, sendo 

aprovado pelos membros das Comissões. O Projeto é devolvido 
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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 nos termos dos Art. 

262-C e 277 do Regimento Interno. A Mesa para promulgação. 

Passa-se para a fase das comunicações. Com a palavra os Srs. 

Deputados: (Assume a Presidência o Sr. Deputado Marcos 

Garcia) Del. Danilo Bahiense, Dr. Hércules, Freitas, Sergio 

Majeski, Theodorico Ferraço e Torino Marques. 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 Solene hoje às dezenove horas. Encerra-se a 

sessão às dez horas e dezesseis minutos.  


