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Centésima Vigésima Terceira Sessão Ordinária da quarta sessão 

legislativa da décima nona legislatura, realizada em vinte e um de 

Dezembro de 2022. Às nove horas registram presença no painel 

eletrônico as Sras. e os Srs. Deputados Adilson Espindula, Alexandre 

Xambinho, Bruno Lamas, Cap. Assumção, Dary Pagung, Del. Danilo 

Bahiense, Dr. Hércules, Dr. Emilio Mameri, Dr. Rafael Favatto, Erick 

Musso, Hudson Leal, Iriny Lopes, Janete de Sá, Luciano Machado, 

Luiz Durão, Marcelo Santos, Marcos Garcia, Raquel Lessa, Sergio 

Majeski, 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 

Delegado Danilo Bahiense para proceder a leitura de um versículo da 

bíblia. O Sr. Presidente lê comunicado de retificação, da leitura do 

Projeto  de Lei 504/2022, na Ordem do dia da 21ª Sessão Extraordinária 

do dia 20/12/2022, refere à Mensagem Governamental. Onde se lê: 

Mensagem Governamental nº 1799/2022. Leia-se: Mensagem 

Governamental nº 1798/2022. O Sr. presidente procede à leitura do 

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

despacho: Ofícios nºs 193/2022 e 354/2022, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, justificando sua ausência na 121ª sessão ordinária 

realizada no dia 20 de dezembro de 2022.  Justificada a ausência, à 

Secretaria. Ofícios nºs 194/2022 e 343/2022, do Deputado Hudson 

Leal, justificando sua ausência na 122ª sessão ordinária realizada no dia 

20 de dezembro de 2022.  Justificada a ausência, à Secretaria. Projeto 

de Lei nº 522/2022, 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 o Instituto Som da Ilha. À Comissão de Justiça na 

forma do artigo 276 do Regimento Interno. 2ª fase do expediente – 

sujeito à deliberação: Indicação nº 4261/2022, do Deputado Theodorico 

Ferraço ao Governador do Estado, para execução da pavimentação 

asfáltica da estrada que liga Formate município de Viana a Pau 

Amarelo, município de Cariacica/ES. O Sr. Presidente coloca em 

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

Presidente faz uso da palavra. (Assume a Presidência o Sr. Deputado 

Marcelo Santos) O Sr. Presidente suspende a sessão às dez horas e vinte 

minutos. (Assume a Presidência o Sr. Deputado Erick Musso) A Sessão 

é reaberta às onze horas e oito minutos. Passa-se para à fase da ordem 

do dia: É anunciada votação, da redação final, 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. Publicado no Ales 

Digital do dia 30/10/2019. Parecer Oral da Comissão de Justiça, pela 

aprovação, nos termos do art. 92, § 4º do Regimento Interno. Não 

havendo quem queira discutir, é posto em votação. Posto em votação é 

Aprovado à redação final. O Projeto é devolvido a Mesa. À Secretaria 

para extração dos autógrafos. É anunciada á 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. Publicado no Ales Digital do 

dia 17/10/2019. Parecer oral da Comissão de Justiça pela 

constitucionalidade, com emenda. Parecer oral da Comissão de Saúde 

pela aprovação. Na Comissão de Finanças o relator, Deputado Freitas, 

se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na 117ª sessão 

ordinária, híbrida, virtual e presencial do dia 07/12/2022. (Prazo até a 

sessão do dia 14/12/2022). O Sr. Presidente convoca  a Comissão de 

Finanças para oferecer parecer oral a matéria. O Sr. Deputado Marcelo 

Santos recebe e relata pela aprovação com emenda. Não havendo 

oradores, encerra a discussão. Posto em votação, a matéria é aprovada 

com emenda. A matéria é devolvida a Mesa. O Sr. Presidente coloca 

em discussão. Não havendo oradores, encerra a discussão é posto em 

votação. Posto em votação o projeto é aprovado. À Comissão de Justiça 

para redação final. O Sr. Deputado Vandinho Leite relata a emenda pela 

constitucionalidade. Não havendo oradores, encerra a discussão. Posto 
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em votação, a redação final é aprovada. A matéria é devolvida a Mesa. 

O Sr. Presidente coloca em discussão. Não havendo oradores, encerra a 

discussão é posto em votação. Posto em votação é aprovado a redação 

final. À Secretaria para extração dos autógrafos. É anunciada á 

discussão única, em regime de urgência, Projeto de Lei nº 360/2021, do 

Deputado Dr. Emílo Mameri, que institui o Estatuto da Pessoa com 

Cardiopatia Congênita. Publicado no Ales Digital do dia 20/07/2021. O 

Sr. Presidente convoca as Comissões de Justiça, Saúde e Finanças em 

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

Vandinho Leite recebe e relata pela constitucionalidade e pela 

aprovação nas demais comissões. Não havendo oradores encerra a 

discussão. Posto em votação é Aprovado à matéria. A matéria é 

devolvida a Mesa. Não havendo oradores encerra a discussão. Posto em 

votação é Aprovado o Projeto. À Secretaria para extração dos 

autógrafos. É anunciada á discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Resolução nº 07/2022, do Deputado Marcelo Santos, que 

dispõe sobre a elaboração e o arquivamento de documentos digitais no 

âmbito do Poder Legislativo Estadual. Publicado no Ales Digital do dia 

03/05/2022. O Sr. Presidente convoca a Comissão de Justiça, Ciência e 

Tecnologia e Finanças em conjunto para oferecer parecer oral a 

matéria. O Sr. Deputado Vandinho Leite recebe e relata a matéria pela 

constitucionalidade e aprovação nas demais comissões. Não havendo 

discussão é posto em votação. Posto em votação é Aprovado nas 

Comissões. 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. Em Mesa para 

promulgação. É anunciada á discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei nº 745/2021, do Deputado Dr. Emilio Mameri, que 

declara Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Espírito Santo o 

Mercado de Peixes da Vila Rubim, localizado em Vitória - ES. 

Publicado no Ales Digital do dia 08/11/2021. 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 
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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 

por unanimidade nas comissões. A matéria é devolvida 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. À Secretaria para extração dos autógrafos. É anunciada á 

discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 56/2022, do Deputado Dr. Emilio Mameri, que 

acrescenta item ao Anexo Único do Decreto Legislativo nº 148, de 12 

de dezembro de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-Santense 

ao Dr. Antônio Geraldo da Silva. Publicado no Ales Digital do dia 

09/11/2022. Parecer oral da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade/legalidade e juridicidade. 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, encerra a discussão e anuncia sua votação. Posto em 

votação a matéria é aprovada. A matéria é devolvida a Mesa. Não 

havendo oradores, encerra a discussão e anuncia sua votação. Posto em 

votação o Projeto é Aprovado. Em Mesa para promulgação. É 

anunciada á discussão única, em regime de urgência, do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 41/2022, 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 

a Sra. Bartira Gomes de Almeida. Publicado no Ales Digital do dia 

13/06/2022. O Sr. Presidente coloca em discussão a matéria pelas 

Comissões de Justiça e Cidadania em conjunto para oferecer parecer 

oral a matéria. O Sr. Deputado Vandinho Leite recebe e relata pela 

constitucionalidade e aprovação. 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 o projeto é aprovado. 
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Em Mesa para promulgação. É anunciada á discussão única, em regime 

de urgência, do 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 Sr. Carlos Ajur Cardoso Costa. 

Publicado no Ales Digital do dia 21/11/2022. (COMISSÕES DE 

JUSTIÇA E DE FINANÇAS). O Sr. Presidente coloca em discussão a 

matéria pelas Comissões de Justiça e Finanças em conjunto para 

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

e relata pela constitucionalidade e aprovação na Comissão de Finanças. 

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 o projeto é aprovado. 

Em Mesa para promulgação. É anunciada á discussão única, em regime 

de urgência, do Projeto de Decreto Legislativo nº 54/2022, 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 Sr. Ricardo dos Santos Costa. 

Publicado no Ales Digital do dia 25/10/2022. O Sr. Presidente coloca 

em discussão a matéria pelas Comissões de Justiça e Cidadania em 

conjunto para oferecer parecer oral a matéria. O Sr. Deputado 

Vandinho Leite recebe e relata pela constitucionalidade e aprovação na 

Comissão de Finanças. 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 o projeto é aprovado. Em Mesa para promulgação. É anunciada 

á discussão única, em regime de urgência, do 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 Sr. Marcello 

Paiva de Mello. Publicado no Ales Digital do dia 21/11/2022. O Sr. 
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Presidente coloca em discussão a matéria pelas Comissões de Justiça e 

Cidadania em conjunto para oferecer parecer oral a matéria. O Sr. 

Deputado Vandinho Leite recebe e relata pela constitucionalidade e 

aprovação na Comissão de Finanças. 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 o projeto é aprovado. Em Mesa para 

promulgação. É anunciada á discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Decreto Legislativo nº 59/2022, 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 Sr. Osvaldo Luiz Francisco. Publicado no Ales Digital do dia 

18/11/2022. O Sr. Presidente coloca em discussão a matéria pelas 

Comissões de Justiça e Cidadania em conjunto para oferecer parecer 

oral a matéria. O Sr. Deputado Vandinho Leite recebe e relata pela 

constitucionalidade e aprovação na Comissão de Finanças. 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 o projeto é aprovado. 

Em Mesa para promulgação. É anunciada á discussão única, em regime 

de urgência, do Projeto de Decreto Legislativo nº 58/2022, 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 Sr. Alexandre Vaz Castro. Publicado no 

Ales Digital do dia 18/11/2022. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

matéria pelas Comissões de Justiça e Cidadania em conjunto para 

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

e relata pela constitucionalidade e aprovação na Comissão de Finanças. 

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

Em Mesa para promulgação. É anunciada á discussão única, em regime 

de urgência, do Projeto de Decreto Legislativo nº 57/2022, da Deputada 

Janete de Sá, 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 Victor Ferri. Publicado no Ales 

Digital do dia 11/11/2022. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

matéria pelas Comissões de Justiça e Cidadania em conjunto para 

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

e relata pela constitucionalidade e aprovação na Comissão de Finanças. 

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 o projeto é aprovado. 

Em Mesa para promulgação. É anunciada á discussão única, em regime 

de urgência, do Projeto de Lei nº 760/2021, do Deputado Luciano 

Machado, que declara a Sala de Dança de Dona Lenira Borges, 

Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Espírito Santo. Publicado 

no Ales Digital do dia 12/11/2021. Parecer oral da Comissão de Justiça, 

pela constitucionalidade/legalidade e juridicidade, nos termos do art. 81 

§ 3º do Regimento Interno. Parecer nº 25/2022, da Comissão de 

Cidadania, pela aprovação. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

matéria pelas Comissões de Cultura e Finanças para oferecer parecer 

oral a matéria. A Sra. Deputada Iriny Lopes recebe e relata pela 

aprovação. 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 á discussão única, em regime de urgência, do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 22/2022, do Deputado Dr. Rafael Favatto, que 

acrescenta item ao Anexo Único do Decreto Legislativo nº 148, de 12 

de dezembro de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-Santense 
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ao Sr. Erick Torres Bispo dos Santos. Publicado no Ales Digital do dia 

29/03/2022. O Sr. Presidente coloca em discussão a matéria pelas 

Comissões de Justiça e Cidadania em conjunto para oferecer parecer 

oral a matéria. O Sr. Deputado Vandinho Leite recebe e relata pela 

constitucionalidade e aprovação na Comissão de Finanças. 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 o projeto é aprovado. 

Em Mesa para promulgação. É anunciada á discussão única, em regime 

de urgência, nos termos do artigo 227 do Regimento Interno, do Projeto 

de Lei nº 112/2022, do Deputado Emílio Mameri, que institui a Política 

Estadual de atendimento à mulher vítima de violência no âmbito do 

Estado do Espírito Santo.  Publicado no Ales Digital no dia 08/03/2022. 

O Sr. Presidente coloca em discussão a matéria pelas Comissões de 

Justiça, Cidadania, Segurança e Finanças para oferecer parecer oral a 

matéria. O Sr. Deputado Vandinho Leite recebe e relata pela 

constitucionalidade e aprovação nas demais comissões. Não havendo 

oradores, o Sr. Presidente encerra a discussão e coloca 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 á 

discussão única, em regime de urgência, nos termos do artigo 227 do 

Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 286/2022, do Deputado Renzo 

Vasconcelos, que declara o artesanato com conchas do Município de 

Piúma como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Espírito Santo.  

Publicado no Ales Digital no dia 21/06/2022. O Sr. Presidente coloca 

em discussão a matéria pelas Comissões de Justiça, Cultura, Turismo e 

Finanças para oferecer parecer oral a matéria. O Sr. Deputado Torino 

Marques recebe e relata pela constitucionalidade e aprovação nas 

demais comissões. Não havendo oradores, o Sr. Presidente encerra a 

discussão e coloca em votação. Posto em votação é aprovado nas 
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comissões. A matéria é devolvida a Mesa. O Sr. Presidente coloca em 

discussão. Não havendo oradores, encerra a discussão e coloca em 

votação. Posto em votação é aprovado o projeto. À Secretaria para 

extração dos autógrafos. É anunciada á discussão única, em regime de 

urgência, nos termos do artigo 227 do Regimento Interno, do Projeto de 

Lei nº 508/2022, do Deputado Dr. Rafael Favatto, 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.  Publicado no Ales Digital no dia 12/12/2022. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a matéria pelas Comissões de Justiça, Agricultura 

e Finanças para em conjunto oferecer parecer oral a matéria. O Sr. 

Deputado Vandinho Leite recebe e relata pela constitucionalidade e 

aprovação nas demais comissões. Não havendo oradores, o Sr. 

Presidente encerra a discussão e coloca 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 coloca em votação. Posto em votação o projeto é aprovado. 

À Secretaria para extração dos autógrafos. É anunciada á discussão 

única, em regime de urgência, nos termos do artigo 227 do Regimento 

Interno, do 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.  Publicado no Ales Digital no dia 30/09/2022. O Sr. Presidente 

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

Sr. Deputado Vandinho Leite recebe e relata pela constitucionalidade. 

Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posto em votação é aprovado à matéria. A matéria é devolvida a Mesa. 

À Secretaria para extração dos autógrafos. É anunciada á discussão 

única, em regime de urgência, nos termos do artigo 227 do Regimento 

Interno, do Projeto de Lei nº 1027/2019, do Deputado Dr. Rafael 

Favatto, que acrescenta item ao anexo único da lei nº 10.976, de 14 de 
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janeiro de 2019, declarando de utilidade pública a Sociedade 

Assistencial de Amparo a Velhice, localizada no município de 

Piúma/ES.  Publicado no Ales Digital no dia 12/12/2019. O Sr. 

Presidente convoca a Comissão de Justiça, para oferecer parecer oral à 

matéria. O Sr. Deputado Vandinho Leite recebe e relata pela 

constitucionalidade. Não havendo oradores encerra a discussão e 

anuncia a sua votação. Posto em votação é aprovado à matéria. A 

matéria é devolvida a Mesa. À Secretaria para extração dos autógrafos. 

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 no horário regimental. Deixam de 

comparecer os Srs. Deputados Carlos Von, Cel. Alexandre Quintino, 

Eng. José Esmeraldo, Freitas, Gandini, Marcos Madureira, Pr. Marcos 

Mansur, Renzo Vasconcelos e Theodorico Ferraço. Encerra-se a sessão 

às onze horas e cinquenta e três minutos. 

 

 


