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Centésima Vigésima Primeira Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa 

da Décima Nona Legislatura, realizada em vinte de Dezembro de 2022. Às 

nove horas registram presença no painel eletrônico as Sras. e os Srs. 

Deputados: Adilson Espindula, Alexandre Xambinho, Carlos Von, Cap. 

Assumção, Cel. Alexandre Quintino, Dary Pagung, Dr. Hércules, Dr. Emilio 

Mameri, Dr. Rafael Favatto, Eng. José Esmeraldo, Erick Musso, Freitas, 

Gandini, Hudson Leal, Janete de Sá, Luciano Machado, Luiz Durão, Marcelo 

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

Vasconcelos, Sergio Majeski, Theodorico Ferraço, Torino Marques e 

Vandinho Leite. O Sr. Presidente Erick Musso ocupa a cadeira da Presidência 

e invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão. O Sr. Presidente 

convida o Sr. Deputado Hudson Leal para proceder a leitura de um versículo 

da Bíblia. A convite de S.Exª.  ocupa a cadeira da 1ª o Sr. Deputado  Dary 

Pagung e para a 2ª o Sr. Deputado Marcelo Santos. O Sr. Presidente procede à 

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

despacho: Ofícios nºs 190/2022 e 196/2022, da Deputada Iriny Lopes, 

justificando sua ausência na sessão ordinária realizada no dia 13 de dezembro 

de 2022.  Justificada a ausência, à Secretaria. Ofícios nºs 191/2022 e 

0064/2022, do Deputado Luiz Durão, justificando sua ausência na sessão 

ordinária realizada no dia 13 de dezembro de 2022.  Justificada a ausência, à 

Secretaria. Mensagem nº 007/2022, do Governador do Estado, encaminhando 

Mensagem nº 1685/2022 de retirada e devolução do Projeto de Lei nº 

465/2022, oriundo da Mensagem Governamental nº 1628/2022. Defiro. 

Mensagem nº 054/2022, do Governador do Estado, encaminhando veto total 

ao Projeto de Lei nº 17/2019, de autoria 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. Ciente. 

À Comissão de Justiça. Mensagem nº 055/2022, do Governador do Estado, 

encaminhando veto total ao Projeto de Lei nº 919/2019, de autoria do 

Deputado Gandini, 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. Ciente. À Comissão de Justiça. Mensagem nº 1591/2022, 
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do Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 447/2022, que 

introduz alterações na Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe 

sobre o ICMS, que concede benefício tributário de isenção para as operações 

internas de saída de pão francês ou de sal. Após o cumprimento do artigo 120 

do Regimento Interno, às Comissões de Justiça e de Finanças. Mensagem nº 

1627/2022, do Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 

462/2022, que introduz alterações na Lei nº 6.999, de 27 de dezembro de 

2001, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores – IPVA, consolidando e atualizando as normas do tributo e dá 

outras providências. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento 

Interno, às Comissões de Justiça e de Finanças. Mensagem nº 1629/2022, do 

Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 470/2022, que 

introduz alterações na Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe 

sobre Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e da 

Comunicação – ICMS, visando internalizar o Convênios ICMS nº 128/22, 

celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz, 

que autoriza a concessão de isenção do ICMS incidente nas operações com 

medicamentos destinados ao tratamento da Fibrose Cística. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça e 

de Finanças. Mensagem nº 1689/2022, do Governador do Estado, 

encaminhando Projeto de Lei nº 484/2022, que visa regulamentar a destinação 

de bens oriundos de ilícitos penais relacionados aos crimes de lavagem de 

capital para a Polícia Civil e para o Fundo Estadual de Segurança Pública e 

Defesa Social – FESP, e dá outras providências. Após o cumprimento do 

artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Segurança e de 

Finanças. Mensagem nº 1742/2022, do Governador do Estado, encaminhando 

Projeto de Lei nº 491/2022, que introduz alterações na Lei nº 7.000, de 27 de 

dezembro de 2001, que visa contemplar a prorrogação do período de 

concessão do benefício previsto no art. 5º-D, seguindo a alteração promovida 

pelo Estado de Minas Gerais, que prorrogou até 31 de dezembro de 2032 a 

isenção do ICMS nas operações de que trata a alínea “a” do item 222, do 

Anexo I, do RICMS/MG, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de 

dezembro de 2002, nos termos do Decreto nº 48.506, de 14 de setembro de 
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2022. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões 

de Justiça e de Finanças. Mensagem nº 1747/2022, do Governador do Estado, 

encaminhando Projeto de Lei Complementar nº 45/2022, que transforma a 

Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional 

e Desenvolvimento Econômico - SECTIDES em Secretaria de Estado da 

Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional – SECTI, cria a 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento - SEDES e dá outras providências. 

Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 

Justiça, de Ciência e Tecnologia e de Finanças. Mensagem nº 1769/2022, do 

Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 499/2022, que dispõe 

sobre o Fundo para o Desenvolvimento das Atividades Portuárias – FUNDAP, 

instituído pela Lei nº 2.508, de 22 de maio de 1970. Após o cumprimento do 

artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça e de Finanças. 

Mensagem nº 1799/2022, do Governador do Estado, encaminhando Projeto de 

Lei nº 504/2022, que dispõe sobre as férias do Governador, do Vice-

Governador e dos Secretários de Estado. Após o cumprimento do artigo 120 

do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Cidadania e de Finanças. 

Mensagem nº 1800/2022, do Governador do Estado, encaminhando Projeto de 

Lei Complementar nº 46/2022, que solicita a transferência do Fundo Estadual 

de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - FEADM, que está vinculado à 

Secretaria de Estado de Economia e Planejamento - SEP para Secretaria de 

Estado do Governo - SEG. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento 

Interno, às Comissões de Justiça e de Finanças. Mensagem nº 1803/2022, do 

Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei Complementar nº 

48/2022, que visa alterar a Lei Complementar Estadual nº 282, de 22 do mês 

de abril do ano de 2004 e dá outras providências, tendo em vista à necessidade 

de adequação da alíquota adotada pelo Instituto Previdenciário no cálculo da 

Taxa de Administração (RPPS), vez que esta deverá ser expressamente 

alterada no exercício de 2023 com viés de acompanhamento do quantitativo 

definido pela Portaria do Ministério do Trabalho e Previdência - MTP sob o 

número 1.467/2022. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento 

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

1804/2022, do Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei 

Complementar nº 47/2022, que institui a Política Estadual de Fomento aos 
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Investimentos e Negócios de Impacto Socioambiental - NISA - e dá outras 

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

Comissões de Justiça, de Meio Ambiente e de Finanças. Mensagem nº 

1825/2022, do Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 

517/2022, que tem por objetivo o pagamento do valor equivalente à 

bonificação extraordinária, efetuada neste ano de 2022 aos servidores da 

SEDU, aos eventuais herdeiros das vítimas fatais da tragédia ocorrida na 

EEEFM Primo Bitti. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento 

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

Mensagem nº 1821/2022, do Governador do Estado, encaminhando Projeto de 

Lei nº 518/2022, 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”. 

Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 

Justiça, de Infraestrutura e de Finanças. Projeto de Lei nº 511/2022, do 

Deputado Vandinho Leite, que dispõe sobre o procedimento de ressarcimento 

em caso de danos em equipamento elétricos, causados por falta de energia ou 

descargas elétricas, e dá outras providências. Após o cumprimento do artigo 

120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Defesa do 

Consumidor e de Finanças. Projeto de Lei nº 512/2022, da Deputada Janete de 

Sá, que acrescenta item ao Anexo Único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 

2020, instituindo a “Semana da Festa do 1KM em Ponto Belo”, a ser 

celebrado, anualmente, no mês de março ou abril, incluindo-o no Calendário 

Oficial do Estado do Espírito Santo. À Comissão de Justiça na forma do artigo 

276 do Regimento Interno. Projeto de Lei nº 513/2022, do Deputado Doutor 

Hércules, que concede licença de três dias consecutivos, a cada mês, às 

mulheres que comprovem sintomas graves associados ao fluxo menstrual. 

Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 

Justiça, de Cidadania, de Saúde e de Finanças. Projeto de Lei nº 514/2022, do 

Deputado Dr. Rafael Favatto, que acrescenta item ao Anexo Único da Lei nº 

10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando utilidade pública a Associação 

Beneficente Bem Amar, localizada no município de Vitória, Espírito Santo. À 

Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de 

Lei nº 515/2022, da Deputada Iriny Lopes, que dispõe sobre o direito de toda 
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mulher a ter acompanhante, pessoa de sua livre escolha, nas consultas e 

exames, inclusive os ginecológicos, nos estabelecimentos públicos e privados 

de saúde no âmbito do Estado do Espírito Santo. Após o cumprimento do 

artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Cidadania, de 

Saúde e de Finanças. Projeto de Lei nº 516/2022, do Deputado Coronel 

Alexandre Quintino, que acrescenta item ao Anexo Único da Lei nº 10.976, de 

14 de janeiro de 2019, declarando utilidade pública a Associação de 

Produtores da Comunidade de São Manoel com sede no município de 

Castelo/ES. À Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento 

Interno. Parecer Oral da Comissão de Justiça, pela aprovação da redação final, 

nos termos do art. 92, § 4º do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 

909/2019, do Deputado Marcos Garcia, que dispõe sobre a obrigatoriedade 

das concessionárias dos serviços públicos relacionados, oferecerem opção de 

pagamento por cartão de débito antes da suspensão do serviço e da outras 

providências. Tramite-se na forma regimental. Parecer nº 56/2022, da 

Comissão de Finanças pela aprovação das matérias, com as emendas 

apresentadas pelas Senhoras Deputadas e pelos Senhores Deputados e 

acolhidas pelo relator; do Projeto de Lei nº 457/2022, oriundo da Mensagem 

Governamental nº 1592/2022 e da Mensagem 1802/2022, do próprio autor, 

que trata da Proposta Orçamentária para o exercício de 2023, em cumprimento 

ao art. 150, da Constituição Estadual, observando as orientações definidas na 

Lei de Diretrizes Orçamentárias Nº 11.677, de 26 de julho de 2022, e a 

programação contida no Plano Plurianual 2020-2023, conforme Lei Nº 

11.095, de 07 de janeiro de 2020. Tramite-se em regime de urgência, na forma 

do art. 227 do Regimento Interno. 2ª Fase do expediente – sujeito à 

deliberação. Requerimento de Urgência nº 247/2022, do Deputado Dr. Emilio 

Mameri, Líder do PSDB, ao Projeto de Lei nº 112/2022, de sua autoria, que 

institui a Política Estadual de atendimento à mulher vítima de violência no 

âmbito do Estado do Espírito Santo. O Sr. Presidente coloca em votação o 

requerimento.  Posto em votação o requerimento é aprovado. Requerimento de 

Urgência nº 248/2022, do Deputado Dr. Emilio Mameri, Líder do PSDB, ao 

Projeto de Lei nº 247/2021, de sua autoria, que dispõe sobre a proteção, a 

preservação e a conservação dos ecossistemas aquáticos naturais, proibindo a 

canalização, a impermeabilização e a alteração dos cursos de águas naturais, 
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riachos, córregos, ribeirões e rios. O Sr. Presidente coloca em votação o 

requerimento.  Posto em votação o requerimento é aprovado. Requerimento de 

Urgência nº 249/2022, do Deputado Renzo Vasconcelos e outros, ao Projeto 

de Lei nº 286/2022, de sua autoria, que declara o artesanato com conchas do 

Município de Piúma como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do 

Espírito Santo. O Sr. Presidente coloca em votação o requerimento.  Posto em 

votação o requerimento é aprovado. Requerimento de Urgência nº 251/2022, 

do Deputado Dr. Rafael Favatto, Líder do PATRIOTA, ao Projeto de Lei nº 

508/2022, de sua autoria, que determina que a aquisição de café torrado em 

grão e café torrado e moído, para consumo no setor público, deverá ser 

realizada pelos órgãos e/ou secretarias do estado do Espírito Santo, adquirindo 

diretamente do agricultor familiar e afins. O Sr. Presidente coloca em votação 

o requerimento.  Posto em votação o requerimento é aprovado. Requerimento 

de Urgência nº 253/2022, do Deputado Dr. Rafael Favatto, Líder do 

PATRIOTA, ao Projeto de Lei nº 514/2022, de sua autoria, que acrescenta 

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

utilidade pública a Associação Beneficente Bem Amar, localizada no 

município de Vitória, Espírito Santo. O Sr. Presidente coloca em votação o 

requerimento.  Posto em votação o requerimento é aprovado. Requerimento de 

Urgência nº 254/2022, do Deputado Dr. Rafael Favatto, Líder do PATRIOTA, 

ao Projeto de Lei nº 1027/2019, de sua autoria, que acrescenta item ao anexo 

único da lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de utilidade 

pública a Sociedade Assistencial de Amparo a Velhice, localizada no 

município de Piúma/ES. O Sr. Presidente coloca em votação o requerimento.  

Posto em votação o requerimento é aprovado. Indicação nº 4230/2022, do 

Deputado Delegado Danilo Bahiense ao Governador do Estado, para 

disponibilizar uma viatura da polícia civil para o posto de identificação da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. 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 

4257/2022, da Deputada Raquel Lessa ao Governador do Estado, para 

pavimentação asfáltica (paliativa) da Rodovia ES-248 do trecho que liga 

Linhares/ES até ao trevo de Marilândia, bem como a Rodovia ES-245. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 
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discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 

Indicação nº 4258/2022, do Deputado Delegado Danilo Bahiense à Mesa 

Diretora para fornecimento de materiais e reforma do Centro de Saúde e 

Assistência Social da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. 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 4259/2022, do Deputado Gandini ao Governador do Estado, para 

reforma da ponte que fica localizada no Bairro Itacibá, na ES-080, próximo ao 

Cartório de Cariacica/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. Presidente requer inversão da pauta. O 

Sr. Presidente coloca em votação, posto em votação é aprovado. Passa-se para 

a ordem do dia: É anunciada á discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, da 

Constituição Estadual, do 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”. Publicado no Ales Digital do dia 24/10/2022. 

Mensagem de Veto nº 45/2022, publicada no ALES digital do dia 11/11/2022. 

Na Comissão de Justiça o relator, Deputado Vandinho Leite, se prevaleceu do 

prazo regimental para relatar a matéria na 118ª sessão ordinária do dia 

12/12/2022. (Prazo até a sessão do dia 14/12/2022, conforme art. 225 § 4º do 

Regimento Interno). O Sr. Presidente convoca a Comissão de Constituição e 

Justiça para oferecer parecer oral ao veto total. (O Sr. Presidente suspende a 

sessão às nove horas e sete minutos) O Sr. Deputado Vandinho Leite recebe e 

a matéria que opina pela manutenção do veto total.  Não havendo discussão o 

Sr. Presidente da Comissão de Justiça anuncia a sua votação, sendo aprovado 

pela manutenção do veto total. A matéria é devolvida a mesa. O Sr. Presidente 

coloca em discussão o veto total nos termos do artigo 228 § 5º do Regimento 

Interno. Não havendo oradores. O Sr. Presidente da Comissão encerra a 

discussão e anuncia a sua votação. O Sr. Presidente informa que nos termos 

regimentais a votação é nominal e tece esclarecimentos acerca do voto sim e 

não. Procede-se o registro, para efeito de votação. Votam sim ao veto os Srs. 

Deputados Adilson Espindula, Alexandre Xambinho, Cap. Assumção, Cel. 
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Alexandre Quintino, Dary Pagung, Dr. Hércules, Dr. Rafael Favatto, Eng. 

José Esmeraldo, Freitas, Gandini, Hudson Leal, Janete de Sá, Luciano 

Machado, Luiz Durão, Marcelo Santos, Marcos Madureira, Raquel Lessa, 

Sergio Majeski, Theodorico Ferraço, Torino Marques e Vandinho Leite. 

Votam não ao veto o Sr. Deputado Carlos Von. E uma abstenção do Sr. 

Presidente. Em face do resultado, o Sr. Presidente declara mantido o veto 

total. Comunique-se ao Sr. Governador. 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 Extraordinária hoje às nove 

horas e vinte minutos.  Deixam de comparecer a sessão o Sr. Deputados 

Bruno Lamas, Del. Danilo Bahiense, Iriny Lopes, Marcos Garcia e Renzo 

Vasconcelos. Encerra-se a sessão as nove horas e dezoito minutos. 

 

 

 

 


