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ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

LEIS 
 

LEI Nº 11.770 
 

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. 

 

 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
faço saber que a Assembleia Legislativa 
aprovou, o Governador do Estado, nos termos 
do artigo 66, § 1º da Constituição Estadual 
sancionou, e eu, Erick Musso, seu Presidente, 
nos termos do § 7º do mesmo artigo, promulgo 
a seguinte Lei: 
 

Art. 1º O Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14 de 
janeiro de 2019, que consolida a legislação em 
vigor referente à declaração de utilidade pública 
no âmbito do Estado, passa a vigorar acrescido 
de item com a seguinte redação: 
 

“Declara de utilidade pública a Academia 
Cariaciquense de Letras (ACL), localizada no 
Município de Cariacica/ES.” 
 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 02 de 
janeiro de 2023. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

LEI Nº 11.771 
 

Declara patrimônio 
cultural imaterial do 
Estado do Espírito Santo a 

Cultura Hip Hop, na forma 
que especifica. 

 

 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
faço saber que a Assembleia Legislativa 
aprovou, o Governador do Estado, nos termos 
do artigo 66, § 1º da Constituição Estadual 
sancionou, e eu, Erick Musso, seu Presidente, 
nos termos do § 7º do mesmo artigo, promulgo 
a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica declarada patrimônio cultural 
imaterial do Estado do Espírito Santo a cultura 
Hip Hop, bem como as respectivas expressões 
artístico-culturais como Breaking, Grafite, Rap, 
MC e DJ. 
 
Art. 2º Compete ao Poder Público assegurar e 
fomentar a cultura Hip Hop e a realização de 
suas manifestações próprias, sem quaisquer 
regras discriminatórias, nem diferentes das que 
regem outras manifestações da mesma 
natureza. 
 
§ 1º Serão promovidas ações de divulgação, de 
formação e de capacitação ligadas às 
modalidades artísticas características da cultura 
Hip Hop, além de atividades que visem à 
discussão, à troca e ao debate de ideias relativas 
às políticas públicas para a juventude. 
 
§ 2º Os assuntos relativos à cultura Hip Hop 
deverão, prioritariamente, ser tratados pelos 
órgãos relacionados à cultura nas esferas do 
Estado e dos municípios. 
 
Art. 3º Fica assegurada a realização de Rodas 
Culturais no território do Estado do Espírito 
Santo, cujo objetivo é fomentar a criação das 
Rodas Culturais para divulgar a cultura Hip Hop, 
valorizar suas atividades, incentivar seu 
potencial turístico cultural alternativo, 
promover capacitações e integração dos seus 
gestores. 
 
Parágrafo único. As Rodas Culturais, que 
englobam rodas de rima, de breaking e de 
grafite e encontros de DJs e beatmakers, entre 
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outras, são encontros comunitários da cultura 
Hip Hop que acontecem de maneira periódica 
em espaços públicos, totalmente gratuitos e 
sem qualquer restrição à circulação das pessoas. 
 
Art. 4º Caberá às instituições de ensino situadas 
em território estadual, a partir de discussão em 
seus fóruns, desenvolver ações de divulgação 
como oficinas, debates e aulas temáticas sobre 
a cultura Hip Hop. 
 
Art. 5º Fica proibido qualquer tipo de 
discriminação ou preconceito, seja de natureza 
social, racial, cultural ou administrativa contra a 
cultura Hip Hop ou contra seus integrantes. 
 
Art. 6º Os artistas da cultura Hip Hop são 
agentes da cultura popular e, como tais, devem 
ter seus direitos respeitados. 
 
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 02 de 
janeiro de 2023. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
LEI Nº 11.772 

 

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 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
faço saber que a Assembleia Legislativa 
aprovou, o Governador do Estado, nos termos 
do artigo 66, § 1º da Constituição Estadual 
sancionou, e eu, Erick Musso, seu Presidente, 
nos termos do § 7º do mesmo artigo, promulgo 
a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica a pessoa física ou jurídica que 
adquirir, vender, expor à venda, distribuir, 
armazenar, estocar, portar, transportar, 
revender, beneficiar, reciclar, compactar, trocar, 
usar como matéria prima ou compactar fios 
metálicos, geradores, bateria, transformadores 
e placas metálicas, que sejam 
comprovadamente produto de crime ou não 
tenham procedência lícita comprovada, sujeita 
às obrigações e penalidades impostas por esta 
Lei. 
 

Parágrafo único. Considera-se material 
metálico, para fins do disposto nesta Lei, os 
genericamente denominados de “sucata” ou 
“ferro-velho”, sendo fios/cabos de cobre e 
alumínio, bem como fios/cabos de fibra ótica 
utilizados para a transmissão de sinais de áudio, 
vídeo e dados em geral. 
 

Art. 2º A pessoa física ou jurídica que atua na 
comercialização dos materiais constantes no art. 
1º, caput e parágrafo único, deverá emitir Nota 
Fiscal, nos termos da legislação em vigor, 
manter Livro próprio para o registro de todas as 
operações que envolvam a comercialização dos 
materiais, bem como proceder ao cadastro e ao 
registro de suas atividades perante a Polícia Civil 
do Estado do Espírito Santo. 
 

Art. 3º As disposições previstas na presente Lei 
objetivam contribuir com a prevenção e o 
combate ao crime de furto, roubo e receptação 
de cabos e fios metálicos, utilizados na 
condução de eletricidade, mensagens 
telegráficas, telefônicas e assemelhadas, 
mediante imediata denúncia aos órgãos policiais 
de atividades ilícitas em andamento, bem como 
mediante a transmissão de informação aos 
demais órgãos competentes sobre atividades 
irregulares relacionadas com o comércio de que 
trata esta Lei. 
 

Art. 4º A inobservância do disposto nesta Lei 
sujeitará o infrator às seguintes penalidades, 
que poderão ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, inclusive de forma cautelar, 
antecedente ou incidente no processo 
administrativo, sem prejuízo das de natureza 
cível, penal e das definidas em normas 
específicas: 
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I - multa; 
 

II - cancelamento da inscrição no cadastro de 
contribuintes do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de 
Comunicação – ICMS da pessoa jurídica ou de 
seu conglomerado econômico, com aplicação de 
multa ou não aos seus sócios; 
 

III - suspensão da prerrogativa da pessoa física 
ou jurídica, bem como seus sócios, envolvidos 
na atividade ilícita, de constituir empresa para 
os fins vedados por esta Lei, por um período 
mínimo de 05 (cinco) anos, no Estado do 
Espírito Santo. 
 

§ 1º A pena de multa será graduada de acordo 
com a gravidade da infração, sendo aplicada 
mediante procedimento administrativo, 
revertendo o valor ao Fundo Estadual de 
Segurança Pública e Defesa Social - FESP, 
instituído pela Lei Complementar nº 922, de 11 
de outubro de 2019. 
 

§ 2º A multa será fixada em montante não 
inferior a 10.000 (dez mil) e não superior a 
10.000.000 (dez milhões) de vezes o Valor de 
Referência do Tesouro Estadual - VRTE. 
 
Art. 5º O Poder Executivo fica autorizado a 
firmar convênios com os Municípios, por meio 
dos órgãos das Polícias Civil e Militar do Estado, 
empresas públicas e privadas, permissionárias e 
concessionárias de serviço público, para 
consecução dos objetivos estabelecidos nesta 
Lei. 
 
Art. 6º O Poder Executivo regulamentará a 
presente Lei para sua fiel execução. 
 
Art. 7º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
45 (quarenta e cinco) dias de sua publicação 
oficial. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 02 de 
janeiro de 2023. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

LEI Nº 11.773 
 

Altera a Lei nº 9.462, de 
11 de junho de 2010, que 
instituiu o Sistema 
Estadual de Unidades de 
Conservação – SISEUC e dá 
outras providências, para 
criar a categoria de 
Unidade de Conservação 
denominada Estrada-
Parque Estadual. 

 
 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
faço saber que a Assembleia Legislativa 
aprovou, o Governador do Estado, nos termos 
do artigo 66, § 1º da Constituição Estadual 
sancionou, e eu, Erick Musso, seu Presidente, 
nos termos do § 7º do mesmo artigo, promulgo 
a seguinte Lei: 
 
Art. 1º A Lei nº 9.462, de 11 de junho de 
2010, passa a vigorar acrescida de dispositivos 
com as seguintes redações: 
 

“Art. 14. (...) 
 
(...) 
 
VIII – Estrada-Parque Estadual.” (NR) 
 

“Art. 21-A. A Estrada-Parque Estadual é 
um parque linear que compreende o 
leito de parte ou totalidade de uma 
estrada, incluindo sua faixa de domínio 
e área não edificante, que apresente 
notável valor panorâmico, histórico-
cultural ou recreativo, ou de 
importância para preservação da 
biodiversidade, e pressupõe: 
 

I - expressiva beleza cênica, florística e 
importância faunística; 
 
II - ocorrência ou perspectiva de 
expressivo fluxo de turistas e visitantes; 
 
III - existência de alguma infraestrutura 
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e a possibilidade de implementação de 
melhorias. 
 

§ 1º O Órgão Gestor articular-se-á com 
os órgãos de transporte e de turismo 
para a criação e a administração de 
Estrada-Parque Estadual. 
 

§ 2º O Poder Público incentivará o 
turismo sustentável, a educação 
ambiental e a conservação da 
biodiversidade ao longo da Estrada-
Parque Estadual. 
 

§ 3º Constituem objetivos básicos de 
manejo em Estrada-Parque Estadual: 
 
I - promover o desenvolvimento 
turístico e viabilizar o desenvolvimento 
social e econômico das comunidades 
de forma sustentável; 
 
II - assegurar a preservação e a 
valorização do patrimônio cultural e 
natural; 
 
III - fixar normas de uso e ocupação do 
solo; 
 
IV - prevenir ou corrigir eventuais 
distorções do uso do solo, causadas 
pela realização presente ou iminente 
de obras públicas ou privadas, ou pelo 
parcelamento e ocupação do solo; 
 
V - implantar efetivas medidas que 
assegurem a preservação do equilíbrio 
ambiental e a proteção ao patrimônio 
cultural e natural nela existentes, a fim 
de regular os fluxos de turistas e 
visitantes e as atividades, obras e 
serviço permissíveis; 
 
VI - incentivar a restauração ecológica 
da área não edificante ao longo da 
estrada. 
 
§ 4º A Estrada-Parque Estadual pode 
abranger áreas de domínio público e 
privado. 

§ 5º Poderão ser estabelecidos 
incentivos fiscais para comunidades, 
organizações e empreendedores 
desenvolverem atividades que 
atendam aos objetivos da Estrada- 
Parque Estadual. 
 
§ 6º Na faixa marginal da Estrada-
Parque Estadual, respeitados os 
princípios legais que regem o exercício 
do direito de propriedade, não será 
permitido: 
 
I - exercício de atividades: 
 
a) que ameacem a fauna e a flora da 
região; 
 

b) que provoquem erosão dos solos e 
assoreamento das coleções hídricas; 
 

II - fixação de placas, tapumes, avisos, 
sinais ou quaisquer outras formas de 
comunicação visual ou publicitária, sem 
prévia manifestação do Órgão Gestor; 
 

III - lançamento de detritos ou águas 
servidas sem o devido tratamento na 
rede de drenagem natural, bem como 
abandono de lixo de qualquer natureza; 
 

IV - prática de queimadas, 
desmatamentos e manejo de vegetação 
nativa sem prévia autorização do órgão 
ambiental competente; 
 

V - tráfego de veículos automotores em 
velocidade superior a estipulada. 
 

§ 7º A Estrada-Parque Estadual deverá 
ter os seguintes requisitos mínimos: 
 

I - estrada de pista simples, com 
exceção de trechos para ultrapassagem 
de veículos; 
 

II - limite de velocidade inferior a 60 
km/h (sessenta quilômetros por hora); 
 

III - acostamento, ciclovias e calçadas, 
ou faixas de múltiplo uso para 
pedestres e ciclistas, em parte ou todo 
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o trecho, em caso de pista de 
rolamento pavimentada; 
 

IV - instalação de mirantes ou pontos 
de parada para contemplação da 
paisagem; 
 

V - acostamentos, ciclovias, calçadas, 
faixas de múltiplos usos, pontos de 
paradas e cruzamentos com 
pavimentação que impeça 
impermeabilização do solo, vedado o 
asfaltamento; 
 
VI - utilização de redutores de 
velocidade ao longo do trecho; 
 
VII - passagens inferiores e/ou 
superiores para os animais; 
 
VIII - pórtico com indicação de dados 
sobre a Estrada-Parque Estadual e os 
recursos naturais locais; 
 
IX - sinalização rodoviária, educativa e 
turística.” 
 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 02 de 
janeiro de 2023. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 3326 
 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 

CESSAR, os efeitos do Ato nº 1878, 
publicado em 08/02/2022, que concedeu 
Gratificação por Representação Parlamentar, ao 
servidor VITOR NUNES HENRIQUES, matrícula 
nº 210004-02, ocupante do cargo em comissão 
de Técnico Júnior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TJGRP, 
conforme processo administrativo nº 
227321/2022, a partir de 01/12/2022. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 
de janeiro de 2023. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3327 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, WELLINGTON ABNER DA SILVA, para 
exercer o cargo em comissão de ADJUNTO DE 
GABINETE DE REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR - 
ADGRP, no gabinete do(a) Deputado(a) 
MARCOS MANSUR, por solicitação do(a) próprio 
Deputado(a), contida no processo nº 8/2023. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 
de janeiro de 2023. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ATO Nº 3328 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

EXONERAR, a pedido, na forma do 
artigo 61, § 2º, alínea “b”, da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro de 1994, WANDERLY 
DONATELI OLIOSI, do cargo em comissão de 
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TÉCNICO SÊNIOR DE GABINETE DE 
REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR - TSGRP, do 
gabinete do(a) Deputado(a) JOSÉ ESMERALDO, 
contida no processo nº 67/2023 . 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 
de janeiro de 2023. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

 
ATO Nº 3329 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

EXONERAR, a pedido, na forma do artigo 

61, § 2º, alínea “b”, da Lei Complementar nº 

46, de 31 de janeiro de 1994, ELAINE ALVES 

LONGUE, do cargo em comissão de ADJUNTO 

DE GABINETE DE REPRESENTAÇÃO 

PARLAMENTAR -  ADGRP, do gabinete do(a) 

Deputado(a) MARCOS MANSUR, contida no 

processo nº 9/2023. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 
de janeiro de 2023. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 3330 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve:  
 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, EMANUEL JUSTINIANO 
TRINDADE, do cargo em comissão de ASSESSOR 
SÊNIOR DA SECRETARIA - ASS, contida no 
processo nº 83/2023, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 
de janeiro de 2023. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 3331 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve:  
 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, FELIPE TAVARES NASCIMENTO, 
do cargo em comissão de ASSESSOR SÊNIOR DA 
SECRETARIA - ASS, contida no processo nº 
84/2023, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 
de janeiro de 2023. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 3332 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve:  
 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, LORENA BERNARDO DE 
SOUZA, do cargo em comissão de ASSISTENTE 
DE GABINETE DE REPRESENTAÇÃO 
PARLAMENTAR - ASGRP, do gabinete do(a) 
Deputado(a) HUDSON LEAL, por solicitação 
do(a) próprio (a) Deputado(a), contida no 
processo nº 95/2023. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 
de janeiro de 2023. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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ATO Nº 3333 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve:  
 

EXONERAR, a pedido, na forma do artigo 
61, § 2º, alínea “b”, da Lei Complementar nº 46, 
de 31 de janeiro de 1994, RAMON LOUTERIO 
RODRIGUES, do cargo em comissão de 
ASSESSOR JÚNIOR DA SECRETARIA - AJS, contida 
no processo nº 74/2023, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 
de janeiro de 2023. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3334 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve:  
 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, PRISCILA PORTUGAL CUNHA, para 
exercer o cargo em comissão de ASSISTENTE DE 
GABINETE DE REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR - 
ASGRP, no gabinete do(a) Deputado(a) HUDSON 
LEAL, por solicitação do(a) próprio Deputado(a), 
contida no processo nº 94/2023. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 
de janeiro de 2023. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3335 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve:  
 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 

de 1994, NORMA SUELI RODRIGUES 
LAURENTINO DA SILVA, para exercer o cargo 
em comissão de ASSESSOR SÊNIOR DA 
SECRETARIA - ASS, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa, conforme processo nº 85/2023. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 
de janeiro de 2023. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3336 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve:  
 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, VANESSA COVOSQUE, para exercer o 
cargo em comissão de ASSESSOR SÊNIOR DA 
SECRETARIA - ASS, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa, conforme processo nº 82/2023. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 02 
de janeiro de 2023. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATOS DA DIREÇÃO-GERAL E DA 
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
PORTARIA Nº 3781 

 
A DIREÇÃO-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM A SECRETARIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  

 
RESOLVEM, considerar licenciado(a) o/a 

servidor(a) TALITA BLAUDT TOLENTINO 
ANDRADE, matrícula 204573, deste Poder 
Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 07 
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(SETE) dias, com inicio em 05/12/2022 e final 
em 11/12/2022, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS).  

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

06 de dezembro de 2022. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria  

ALEX DA SILVA PEREIRA 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

PORTARIA Nº 3782 
 

A DIREÇÃO-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM A SECRETARIA DE GESTÃO 
DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 
suas atribuições legais, com base nas 
informações da CGRH, resolvem, 
 

TRANSFERIR os 30 dias de férias 
regulamentares do(a) servidor(a) TATIANA 
SOARES DE ALMEIDA, matrícula nº 201354, 
referente ao exercício de 2023, para o(s) 
período(s) abaixo: 
 

- Período(s) Marcado(s): 02/01/2023 a 
31/01/2023 
- Período(s) Transferido(s) para: 16/01/2023 a 
30/01/2023 e 23/02/2023 a 09/03/2023 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
02 de janeiro de 2023. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria  

ALEX DA SILVA PEREIRA 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

ATOS DA SUBDIREÇÃO-GERAL 

 
RESUMO DO 6° TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO N° 017/2017 

A Subdireção Geral da Secretaria - Supervisão 
do Setor de Contratos e Convênios da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, em atendimento ao que dispõe o artigo 
61, parágrafo único da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, torna pública a celebração do 
Termo Aditivo, conforme descrito abaixo: 

 
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
CONTRATADA: LÍDER BRASIL SERVIÇOS EIRELI 
- EPP. 

 
OBJETO: O objeto do presente TERMO 
ADITIVO é a prorrogação excepcional do prazo 
de vigência do Contrato nº 017/2017, pelo 
prazo de 12 (doze) meses, a contar de 
11/12/2022 e término no dia 10/12/2023, nos 
termos do § 4º do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
O Contrato nº 017/2017, a partir desta 
prorrogação, poderá ser rescindido 
antecipadamente pela CONTRATANTE sem 
gerar qualquer direito indenizatório quando 
da conclusão de novo procedimento licitatório 
para o mesmo objeto, desde que notificada a 
CONTRATADA com a antecedência mínima de 
10 (dez) dias. 

 
VALOR: O valor do Contrato será de R$ 

2.281.976,76 (dois milhões, duzentos e 

oitenta e um mil, novecentos e setenta e seis 

reais e setenta e seis centavos).  

 
VIGÊNCIA: O TERMO ADITIVO entra em vigor 
no dia 11 de dezembro de 2022.   

 
PROCESSO: 226525. 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, 

em 23 de dezembro de 2022. 
 

SIMONE VICTOR 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

Em exercício 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100380034003100360030003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Vitória-ES, terça-feira, 03 de janeiro de 2023 Diário do Poder Legislativo - 9 

ATOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• TERÇA-FEIRA – 03.01.2023 • 

 
HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Parlamento Brasil Descarte de resíduos 

00h45 MP com Você Em entrevista ao programa MP com Você, o promotor de Justiça, Bruno 
Simões, que atua no Tribunal do Júri de Vitória, fala sobre dissertação 
elaborada para o curso de Mestrado em direitos e garantias fundamentais da 
Faculdade de Direito de Vitória (FDV). O tema da pesquisa está relacionado 
aos acordos de não persecução penal para crimes de menor periculosidade. 

01h15 A Grande Reportagem Vários rótulos estão associados ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), 
condição que costuma afetar as habilidades de comunicação e interação 
social. A Grande Reportagem aborda, sob a perspectiva de autistas e seus 
familiares, especialistas e militantes da área, os anseios, avanços e desafios 
para quem vive com essa condição. 

01h45 Reunião híbrida da 
frente parlamentar  

Defesa dos Direitos da Mulher e Combate à Violência Familiar e Doméstica 

05h20 Reunião híbrida da 
frente parlamentar 

Defesa dos Direitos e Garantias das Crianças e dos Adolescentes 

07h00 Parlamento Brasil Descarte de resíduos 

07h30 Dia de Campo na TV No Dia de Campo na TV de hoje você vai conhecer a Caravana Embrapa 
FertBrasil que percorrerá os principais polos produtivos do país com as 
seguintes metas: aumentar a eficiência dos fertilizantes, reduzir custos, 
promover o manejo sustentável do solo e aumentar a produtividade. 

08h00 Retrospectiva 2022 Principais debates do Legislativo capixaba de 2022 

08h30 A Grande Reportagem Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), cerca de 60 milhões de 
brasileiros estão negativados. O número representa cerca de 40% da 
população. Especialistas afirmam que uma das principais causas do 
endividamento é a falta de educação financeira. Saiba mais sobre o assunto e 
as dicas dos especialistas para sair do vermelho e ter saúde financeira.  

09h00 Audiência pública 
virtual da Comissão de 
Cidadania  

Lei Maria da Penha e Lei Estadual Jaciara da Silva: Análise da Rede de 
Proteção às Mulheres, Filhas e Filhos 

11h05 Sessão Solene  Homenagem aos 20 Anos da TV Assembleia   

12h15 Com a Palavra Ela foi ministra das mulheres, deputada federal e uma das fundadoras do 
Partido dos Trabalhadores. Agora no parlamento estadual, Iriny Lopes é 
presidente da Procuradoria da Mulher e da Comissão de Cultura. No 
programa Com a Palavra, ela conta um pouco de sua trajetória e dos projetos 
que está desenvolvendo. 

12h45 Conta pra Gente Conta pra Gente: programa sobre finanças pessoais. O educador financeiro 
Marcel Lima fala da importância de manter uma reserva de emergência para 
momentos de imprevistos e dá dicas de como guardar dinheiro. 

13h00 Dedo de Prosa O Espírito Santo é o personagem principal dos livros de Andrea Espíndula. A 
artista plástica publicou obras infanto-juvenis que misturam cultura, turismo, 
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arte e literatura. Ela também escreveu um livro sobre lendas capixabas. 

13h30 Sabores Neste programa Sabores nós vamos falar sobre a comida argentina, uma 
culinária influenciada por europeus e indígenas, bem rica em proteína. 
Destaque para o famoso churrasco, as empanadas e o doce de leite. 

14h00 MP com Você Em entrevista ao programa MP com Você, a promotora de Justiça, Valéria 
Barros, do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do 
Ministério Público (MPES) opina sobre o que precisa ser melhorado para 
aperfeiçoar os programas de adoção de crianças e adolescentes no Espírito 
Santo e no país. 

14h30 Retrospectiva 2022 Principais debates do Legislativo capixaba de 2022 

15h00 Reunião da frente 
parlamentar  

Conservação da Biodiversidade Capixaba 

18h00 Com a Palavra Ela foi ministra das mulheres, deputada federal e uma das fundadoras do 
Partido dos Trabalhadores. Agora no parlamento estadual, Iriny Lopes é 
presidente da Procuradoria da Mulher e da Comissão de Cultura. No 
programa Com a Palavra, ela conta um pouco de sua trajetória e dos projetos 
que está desenvolvendo. 

18h30 Dedo de Prosa O Espírito Santo é o personagem principal dos livros de Andrea Espíndula. A 
artista plástica publicou obras infanto-juvenis que misturam cultura, turismo, 
arte e literatura. Ela também escreveu um livro sobre lendas capixabas. 

19h00 Som da Terra O programa dessa semana recebe o cantor Evandro Bellumat  

19h30 Sabores Neste programa Sabores nós vamos falar sobre a comida argentina, uma 
culinária influenciada por europeus e indígenas, bem rica em proteína. 
Destaque para o famoso churrasco, as empanadas e o doce de leite. 

20h00 Parlamento Brasil Descarte de resíduos 

20h30 Dia de Campo na TV No Dia de Campo na TV de hoje você vai conhecer a Caravana Embrapa 
FertBrasil que percorrerá os principais polos produtivos do país com as 
seguintes metas: aumentar a eficiência dos fertilizantes, reduzir custos, 
promover o manejo sustentável do solo e aumentar a produtividade. 

21h00 MP com Você Em entrevista ao programa MP com Você, a promotora de Justiça, Valéria 
Barros, do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude do 
Ministério Público (MPES) opina sobre o que precisa ser melhorado para 
aperfeiçoar os programas de adoção de crianças e adolescentes no Espírito 
Santo e no país. 

21h30 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

22h00 Retrospectiva 2022 Principais debates do Legislativo capixaba de 2022 

22h25 Com a Palavra Ela foi ministra das mulheres, deputada federal e uma das fundadoras do 
Partido dos Trabalhadores. Agora no parlamento estadual, Iriny Lopes é 
presidente da Procuradoria da Mulher e da Comissão de Cultura. No 
programa Com a Palavra, ela conta um pouco de sua trajetória e dos projetos 
que está desenvolvendo. 

22h55 Conta pra Gente Conta pra Gente: programa sobre finanças pessoais. O educador financeiro 
Marcel Lima fala da importância de manter uma reserva de emergência para 
momentos de imprevistos e dá dicas de como guardar dinheiro. 

23h15 Dedo de Prosa O Espírito Santo é o personagem principal dos livros de Andrea Espíndula. A 
artista plástica publicou obras infanto-juvenis que misturam cultura, turismo, 
arte e literatura. Ela também escreveu um livro sobre lendas capixabas. 

23h45 Sabores Neste programa Sabores nós vamos falar sobre a comida argentina, uma 
culinária influenciada por europeus e indígenas, bem rica em proteína. 
Destaque para o famoso churrasco, as empanadas e o doce de leite. 

 

Legenda: (V) – Ao Vivo 
 

OBS.: A programação da TV Assembleia-ES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
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ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 
VIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA, DA QUARTA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 20 DE 
DEZEMBRO DE 2022. 

 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, registraram 
presença em plenário os 
senhores deputados Adilson 
Espindula, Alexandre Xambinho, 
Bruno Lamas, Capitão Assumção, 
Carlos Von, Coronel Alexandre 
Quintino, Dary Pagung, Doutor 
Hércules, Dr. Emílio Mameri, Dr. 
Rafael Favatto, Engenheiro José 
Esmeraldo, Erick Musso, Freitas, 
Gandini, Hudson Leal, Iriny 
Lopes, Janete de Sá, Luciano 
Machado, Luiz Durão, Marcelo 
Santos, Marcos Madureira, 
Raquel Lessa, Sergio Majeski, 
Theodorico Ferraço, Torino 
Marques e Vandinho Leite) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) –  Há quorum para abertura 
da sessão de acordo com o painel eletrônico. 
Invocando a proteção de Deus, declaro-a aberta 
e convido o deputado Capitão Assumção para a 
leitura de um versículo da Bíblia.  
 

(O senhor deputado Capitão 
Assumção profere João 08:32) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) –  É isso. Fica dispensada a 
leitura da ata, conforme disponibilizada no site 
da Assembleia.  
Eu estou no aguardo da nossa assessoria.  
 

1. Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do art. 227, do 
Projeto de Lei n.º 518.  

(Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do artigo 
227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei nº 518/2022)  
 

Pergunto às Comissões de Justiça, 
Infraestrutura e Finanças se podem ser 
em conjunto. Pode ser em conjunto, 
Gandini? (Pausa) 
Pode ser em conjunto, Freitas? (Pausa) 
Deputado Gandini para presidir as 

comissões conjuntas. Esse é o projeto que o 
Governo mandou exatamente da questão do 
veto que o Vandinho acabou de relatar por ter 
vício de iniciativa.  

Deputado Gandini. (Pausa)  
Vou tentar fazer pelo menos uns dez 

projetos agora pela manhã e a gente faz uns 
quinze à tarde.  
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA)  - Presidente, eu 
convoco as comissões reunidas. O projeto é 
importante para que a gente tenha a 
regularização fundiária nesses locais, e resolvido 
a questão do vício de iniciativa, por parte do        
Governo do Estado, de a matéria de ter sido 
enviada pelo Governo do Estado, mas, 
parabenizar o deputado Marcelo Santos pela 
iniciativa que gerou. 

Então, vou dar pela constitucionalidade e 
aprovação nas demais comissões e colocar a 
matéria em discussão. (Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, vou 
colher os votos na Comissão de Justiça. 

Como vota o deputado Vandinho Leite? 
(Pausa) 

Com o relator. 
Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Marcos Garcia? (Pausa)  
Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Rafael Favatto?  Está 

bonito de barba. (Pausa)  
Aprovado na Comissão de Justiça. 
Passo à Comissão de Finanças. 
Como vota o deputado Freitas? (Pausa) 
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Com o relator. 
Deputado Marcelo Santos, novamente, 

Comissão de Finanças. 
Com o relator. 
Deputado Marcos Madureira? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Engenheiro José Esmeraldo? 

(Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Com o relator. 
Na Comissão de Finanças, deputado Dary 

Pagung? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Rafael Favatto, 

novamente. (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relator. 
Aprovado na Comissão de Finanças. 
Qual comissão mais, por favor? (Pausa) 
Infraestrutura, então. 
Como vota o deputado Marcelo Santos, 

novamente? (Pausa) 
Como vota, na Infraestrutura? (Pausa) 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relator também. 
Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
Tendo maioria já na Comissão de 

Infraestrutura, aprovado nas comissões 
pertinentes, senhor presidente.  

Devolvo à Mesa para prosseguir a 
votação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Coloco em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão; os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Aprovado o Projeto de Lei n.º 518/2022, 
oriundo na Mensagem Governamental n.º 
1821/2022. 

À Secretaria para extração de 
autógrafos. 

2. Discussão única, em regime de 
urgência, pelo 227, Projeto de Lei n.º 487, do 
Governo do Estado. 

(Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do art. 227 
do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 487/2022) 

 

Convoco conjuntamente as Comissões 
de Justiça e de Finanças, deputado Fabrício 
Gandini. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Avoco a matéria. 

A matéria trata da inclusão dos veículos 
elétricos, que não estavam colocados na 
legislação que concede benefícios, vou dar pela 
constitucionalidade e aprovação da matéria, a 
matéria é simples, e coloco em discussão. 
(Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, vou 
colher os votos na Comissão de Justiça. 

Como vota o deputado Vandinho Leite? 
(Pausa) 

Com o relator. 
Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Com o relator. 
Aprovado na Comissão de Justiça, passo 

à Comissão de Finanças. 
Como vota o deputado Freitas? (Pausa) 
Deputado Marcelo Santos, novamente. 

(Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Marcos Madureira? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Engenheiro José Esmeraldo? 

(Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Rafael Favatto, 

novamente. (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
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Com o relator. 
Tendo maioria dos votos na Comissão de 

Justiça, passo à próxima votação. 
O deputado Dary pediu para inserir o 

voto dele. 
Justiça, Finanças e? (Pausa) 
Só! Então, devolvo à Mesa, aprovado nas 

comissões pertinentes, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Coloco em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão; os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Aprovado o Projeto de Lei n.º 487/2022. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
3.Projeto de Lei .º 447/2022, que dispõe 

sobre benefício tributário do Governo do 
Estado. 

 
(Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do art. 227 
do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 447/2022) 

 
Convoco a Comissão de Justiça e de 

Finanças, deputado Fabrício Gandini. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Senhor presidente, 
essa é uma alteração que desonera o ICMS do 
pão francês, ou o conhecido também pão de sal. 
Então, vamos acolher a proposta e dar pela 
constitucionalidade e aprovação. 

Os deputados que queiram discutir. 
(Pausa) 

Não havendo, vou colher os votos na 
Comissão de Justiça. 

Como vota o deputado Vandinho Leite? 
(Pausa) 

Com o relator. 
Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Com o relator. 

Aprovado na Comissão de Justiça por 
maioria dos votos. 

Passo à Comissão de Finanças. 
Como vota o deputado Freitas? (Pausa) 
Deputado Marcelo Santos, novamente. 

(Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Marcos Madureira? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Engenheiro José Esmeraldo? 

(Pausa) 
Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Esmeraldo também, ouvi a voz 

dele falando: Com o relator.  
Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
Deputado Dary, com o relator. 
O deputado Freitas também pediu 

inclusão do voto. 
Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relator. 
Importante matéria, senhor presidente. 

Espero que o pão francês ou o pão de sal 
chegue mais barato, realmente, às casas. 

Devolvo a matéria aprovada nas 
comissões pertinentes.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Coloco em discussão. 
(Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão, os contrários se manifestem. 
(Pausa) 
 Aprovado. 
 À Secretaria para a extração dos 
autógrafos do Projeto de Lei n.º 447/2022. 
 Projeto de Lei n.º 462, oriundo da 
Mensagem Governamental n.º 1627, que fala 
sobre IPVA. 

 

(Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do artigo 
227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 462/2022) 
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 Convoco conjuntamente as Comissões 
de Justiça e Finanças. Deputado Fabrício 
Gandini. 

 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Senhor presidente, 
eu vou também convocar as comissões 
pertinentes. 
 A proposta visa aumentar de setenta mil 
reais para cem mil reais o tratamento tributário 
em relação ao limite de valor dos veículos 
adquiridos por pessoas com deficiência.  

Então, é uma matéria que alinha o que já 
está acordado no Conselho Nacional, Confaz, de 
secretários de Fazenda. 
 Vou dar pela constitucionalidade e 
aprovação do mesmo e colocá-lo em discussão. 
(Pausa) 
 Não tendo quem queira discutir, vou 
colher os votos. 
 Como vota o deputado Vandinho Leite? 
(Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputado Dr. Rafael Favatto? Favatto? 
(Pausa) 
 Com o relator. 
 Aprovado na Comissão de Justiça. 
 Passo à Comissão de Finanças. 
 Como vota o deputado Freitas? (Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputado Marcelo Santos, novamente? 
(Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputado Marcos Madureira? (Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputado Engenheiro José Esmeraldo? 
(Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
 Deputado Dary Pagung, como vota? 
(Pausa) 
 Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
 Com o relator. 

 Deputado Dary também registrando o 
voto com o relator. 
 Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
 Com o relator. 
 Vou repetir só um pedido: deputado Dr. 
Emílio Mameri, como vota? (Pausa) 
 Com o relator. 
  

Nas Comissões de Justiça e Finanças... 
Temos mais alguma? Cidadania, senhor 
presidente? Ou não? (Pausa) 
 Não. Então, devolvo à Mesa a matéria 
aprovada nas comissões pertinentes. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Coloco em discussão. 
(Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 
 Aprovado o Projeto de Lei n.º 462/2022. 
 À Secretaria para a extração dos 
autógrafos. 
 Projeto de Lei n.º 470/2022, que altera a 
Lei de ICMS, já passou pelo Confaz, que trata de 
benefício de isenção de ICMS aos medicamentos 
destinados a tratamento de fibrose cística. 
 

(Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do artigo 
227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 470/2022) 

 
 Com a palavra o deputado Fabrício 
Gandini, pela Comissão de Justiça, Finanças e 
Saúde. Eu acho que erraram aqui, porque 
botaram Infraestrutura, mas tem que ser a de 
Saúde, não é? 
 Pode fazer em conjunto, Doutor 
Hércules? (Pausa) 
 Obrigado.  
 É isso: Justiça, Finanças e Saúde. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Então, vou avocar a 
matéria, convocando já os membros das 
comissões reunidas. 
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 A matéria dá isenção do ICMS a 
medicamentos destinados ao tratamento de 
fibrose cística. 
 Então, a matéria também superpositiva, 
que vou dar pela constitucionalidade e 
aprovação e colocar a matéria em discussão. 
(Pausa) 
 Não tendo quem queira discutir, vou 
colher os votos na Comissão de Justiça, 
inicialmente. 
 Como vota o deputado Vandinho Leite? 
(Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
 Com o relator. 
 Aprovado na Comissão de Justiça. 
 Passo à Comissão de Finanças. 
 Como vota o deputado Freitas? (Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputado Marcelo Santos, novamente, 
Comissão de Finanças? (Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputado Marcos Madureira? (Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputado Engenheiro José Esmeraldo? 
(Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputado Dr. Rafael Favatto, 
novamente? (Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
 Com o relator. 
 Aprovado na Comissão de Finanças, 
passo à Comissão de Saúde. 
 Como vota o deputado Doutor Hércules? 
(Pausa) 
 Com o relator. 

 Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputado Luciano Machado? (Pausa) 
 Com o relator. 
 Aprovado, senhor presidente, nas 
comissões pertinentes. 
 Devolvo à Mesa para prosseguir a 
votação. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Obrigado. 
 Eu coloco em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 
 Aprovado o Projeto de Lei n.º 470/2022. 
 À Secretaria para a extração dos 
autógrafos. 
 

Item 06. Projeto de Lei n.º 484, oriundo 
da Mensagem Governamental n.º 1689. 
 

(Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do artigo 
227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 484/2022) 

 

Convoco conjuntamente as Comissões 
de Justiça, Segurança e Finanças. Deputado 
Fabrício Gandini.  

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Senhor presidente, é 
uma matéria também importante – para que 
todos possam acompanhar a votação – que visa 
regulamentar a destinação de bens oriundos de 
ilícitos penais relacionados ao crime de lavagem 
de capital e que encaminha esses recursos que 
são prática desse crime para o Fundo Estadual 
de Segurança Pública e Defesa Social e dá outras 
providências.  

Ele dá uma série de regulamentações. 
Fala, inclusive, onde poderá ser aplicado esse 
recurso que vem do crime de lavagem de 
dinheiro no estado do Espírito Santo. Tem uma 
longa... É o Funrepoci, que permite... Só verificar 
aqui, senhor presidente! (Pausa)  

 
§ 1.º Os valores 

provenientes da conversão de 
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ativos em favor do Estado terão 
suas despesas vinculadas a gastos 
como infraestrutura, aquisição de 
equipamentos e aprimoramento 
de tecnologia e capacitação de 
agentes e autoridades dos órgãos 
de execução (...).  

 
da Polícia Civil, especificamente.  

Foi uma definição que está no projeto de 
lei enviado a esta Casa.  

Acho que, no futuro, podemos ter uma 
discussão mais ampla, até porque por vezes 
esse recurso vem desviado de áreas como saúde 
e educação, e a gente poderia também ter uma 
destinação para os fundos específicos de onde 
fica definido de onde esse dinheiro foi retirado. 
Então podemos ter aprimoramento da lei. 

Mas já é um avanço importante a 
regulamentação em relação à infraestrutura da 
Polícia Civil, que é quem investiga, não é?  

Portanto, vou dar pela 
constitucionalidade e aprovação do mesmo e 
colocar a matéria em discussão. (Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, eu vou 
colher os votos. 

Na Comissão de Justiça, como vota o 
deputado Vandinho Leite? (Pausa) 

Deputado Vandinho Leite, como vota? 
(Pausa) 

Com o relator.  
Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Com o relator.  
Passo à Comissão de Finanças.  
Como vota o deputado Freitas? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Marcelo Santos, novamente? 

(Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Marcos Madureira? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Engenheiro José Esmeraldo? 

(Pausa) 

Com o relator.  
Deputado Dr. Emílio Mameri, 

novamente? (Pausa) 
Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Adilson Espindula? (Pausa)  
Com o relator.  
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Alexandre Xambinho? 
Com o relator. 
Tendo maioria na Comissão de Finanças, 

passo à Comissão de Segurança.  
Como vota o deputado Luiz Durão? 

(Pausa) 
Deputado Coronel Alexandre Quintino? 

(Pausa)  
Com o relator.  
Deputado Theodorico Ferraço? (Pausa) 
Deputado Theodorico Ferraço, como 

vota? (Pausa) 
Com o relator? (Pausa) 
Ok!  
Deputado Delegado Danilo Bahiense? 

(Pausa) 
Deputado Capitão Assumção, como 

vota? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Luciano Machado, como vota? 

(Pausa) 
Comissão de Segurança, deputado 

Luciano Machado? (Pausa) 
Como vota, deputado Luciano Machado? 

(Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Freitas, como vota? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Marcelo Santos, como vota, na 

Comissão de Segurança? (Pausa) 
Deputado Marcelo Santos, com o relator.  
Deputado Bruno Lamas? (Pausa) 
Com o relator.  

Aprovado nas comissões pertinentes, 
senhor presidente: Justiça, Finanças e 
Segurança. 

Devolvo à Mesa, para votação. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Obrigado, deputado 
Gandini. 
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Coloco em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão, os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Aprovado o Projeto de Lei n.º 484/2022. 
À Secretaria, para extração dos 

autógrafos. 
 
Item 7. Projeto de Lei n.º 491/2022.  
 

(Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do artigo 
227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 491/2022)  

 
Convoco conjuntamente as Comissões 

de Justiça e Finanças. Deputado Gandini.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Senhor presidente, 
só preciso identificar o projeto aqui!  

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Ok! 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – O Deputado Freitas 
tem...? 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Ele visa à prorrogação do 
período de concessão do benefício, da alteração 
promovida pelo Estado de Minas Gerais, que 
prorrogou até 31 de dezembro de 2032 a 
isenção de ICMS de que trata a alínea do Anexo 
I. Na verdade nós estamos concomitante com o 
convênio já existente em Minas. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – É, mas tem que saber 
o que é!  

 
  O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) - OK.  
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – ...porque ainda não 
identifiquei aqui. 

Um minutinho. 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) - Não, fique à vontade. 
Fique tranquilo porque há muito trabalho pela 
frente hoje e amanhã.  
Depois ainda temos o projeto do deputado 
Sergio Majeski.  
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – É o 491; a isenção de 
ICMS nas operações de saídas internas de 
energia elétrica fornecida pela distribuidora à 
unidade consumidora. É uma prorrogação de 
um benefício que já existe, portanto, indica que 
não haverá aumento nas contas de energia e o 
que aconteceria caso esse benefício não fosse 
prorrogado. Portanto, vou dar pela 
constitucionalidade e aprovação nas demais 
comissões. 

Colocar a matéria em discussão nas 
comissões pertinentes. (Pausa) 

Não tendo quem quer discutir, vou 
colher os votos na Comissão de Justiça.  

Como vota o deputado Vandinho Leite? 
(Pausa) 

Com o relator. 
Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputada Janete Sá? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Com o relator. 
Passo à Comissão de Finanças. 
Como vota o deputado Freitas? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Marcos Madureira? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Engenheiro José Esmeraldo? 

(Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Doutor Emílio Mameri? 
Com o relator. 
Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Rafael Favatto, 

novamente? (Pausa) 
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Com o relator. 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relator. 
Aprovado na Comissão de Finanças. 
Tem mais alguma comissão, senhor 

presidente? 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Não, só essas duas.  
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Então, 
devolvo à Mesa, aprovado nas comissões 
pertinentes.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Coloco em 
votação. 
Os deputados que o aprovam 
permaneçam como estão; os contrários 
se manifestem. (Pausa) 
Aprovado o Projeto de Lei n.º 491/2022. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
 

Projeto de Lei Complementar n.º 
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 - na verdade, está havendo 
agora uma separação já anunciada pelo 
Governo do Estado -, e cria a Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento, Sedes, e dá 
outras providências.  

 

(Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do artigo 
227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei Complementar nº 
45/2022) 

 

Pergunto à Comissão de Ciências e 
Tecnologia se pode ser conjunta com a 
Comissão de Justiça e de Finanças. (Pausa)  

Tendo o ok do deputado Xambinho, o 
deputado Gandini para presidir as comissões 
conjuntas. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – OK, senhor 
presidente. 

A matéria foi apresentada a esta Casa e 
contém, inclusive, o impacto financeiro, que 
será de um milhão e treze, referente ao ano de 
2023; e um milhão e treze referente ao ano de 
2024, e o mesmo valor para 2025.  

Então, esse é o acréscimo de despesas 
em relação ao desmembramento das 
secretarias. 

O Governo tomou essa decisão, 
possivelmente, baseado na experiência de tê-las 
unificado. Não deve ter sido o ideal. Portanto, 
vou dar pela constitucionalidade, é 
constitucional a matéria; e, também, pela 
aprovação das demais comissões. 

Coloco a matéria em discussão. 
Deputado Sergio Majeski para discutir a 
matéria.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSDB) -  Muito 
obrigado, deputado Gandini. 
É uma pena que a gente... Novamente o 

Governo deixa para, nas últimas sessões, 
mandar um volume gigantesco de projetos que 
não tivemos nem acesso ao texto, na verdade, 
porque eles entraram para leitura hoje. E já 
estão sendo votados na extraordinária. 

Claro que num primeiro momento 
parece que todos esses projetos são 
importantes e que são bons. Mas, Doutor 
Hércules, como diz o ditado: O diabo mora nos 
detalhes. E quando a gente não conhece o texto 
integral, é impossível saber se não tem um 
Jabuti infiltrado nesses projetos. Então, é muito 
ruim votar desta forma que estamos votando.  
Porque você não conhece, na íntegra, o texto de 
cada um desses projetos. E, ainda que a gente 
tivesse o texto do projeto, é impossível você 
fazer uma leitura e um entendimento tão 
rápido. Em meia hora votamos oito projetos. 

E o que eu queria dizer sobre este 
projeto, o oitavo, aqui, é o que falamos na 
semana passada. E, por isso, lamento, também, 
essa pressa e esse volume de projetos sendo 
votados seguidamente, assim, no trote. É o que 
tínhamos falado na semana passada: a 
educação profissional deveria ser acoplada 
novamente à Sedu. Porque, se é educação, 
educação é na Secretaria de Educação. Até 
porque as escolas regulares, principalmente 
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agora, com o novo ensino médio, várias escolas 
regulares oferecem curso profissionalizante. 
Então, por que duas escolas de curso 
profissionalizante pertencem à Secretaria de 
Ciência e Tecnologia? Porque, muito 
obviamente, esses cursos profissionalizantes 
não desenvolvem, efetivamente, tecnologia: são 
cursos de ensino profissionalizante.  

Mas é uma pena que não dá tempo nem 
de a gente fazer uma emenda, ou discutir, ou 
tentar demover a ideia do Governo de continuar 
mantendo a educação profissional junto a outra 
secretaria.  

Lamento, também, essa pressa. Porque o 
Governo manda tudo em cima da hora e a gente 
votar as coisas... Como falei, num primeiro 
momento parecem todos os projetos muito 
bons. Mas, deputado Erick, como diz o ditado: o 
demônio mora nos detalhes.  

Muito obrigado.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Mais algum 
deputado gostaria de discutir a matéria? 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Sim.   
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Freitas. 
  
O SR. FREITAS – (PSB) – Meu querido 

deputado Fabrício Gandini, que preside as 
comissões reunidas. 

Como admirador do nosso querido 
professor Sergio Majeski, acho sempre 
pertinentes os debates promovidos pelo 
deputado no âmbito do plenário da Assembleia 
Legislativa.  

Essa matéria é mais uma em que o 
deputado abre o debate. E abrindo o debate, dá 
oportunidade a gente de debater, de colocar a 
ideia da gente.  

E quero parabenizar o Governo do 
Estado por mandar para a Casa este projeto, 
que desmembra a Sectides. Acho que em 
determinado período deve ter sido importante 
fazer a junção dessas duas importantes pastas, 
que tratam do desenvolvimento econômico, 
junto com a formação de mão de obra. A 

inovação, a tecnologia teve a sua função 
cumprida. Mas penso que dar uma atenção de 
forma separada a uma secretaria que trata da 
tecnologia, da inovação, da formação de mão de 
obra... E, aí, é onde quero divergir da ideia do 
deputado Sergio Majeski, porque quando se 
trata de uma secretaria que trabalha 
exclusivamente pela tecnologia, pela inovação, 
e se inclui, aí, a formação profissional... É óbvio 
que, hoje, a formação profissional passa por 
inovação, passa por uma formação tecnológica. 
E eu penso que precisa de dedicação exclusiva.  

Nós estamos formando profissionais, 
profissionais de diversas áreas. E, hoje, as coisas 
mudam com muita velocidade. Então, se não 
tivermos uma secretaria voltada exclusivamente 
para a formação de mão de obra, que trabalha a 
ampliação da tecnologia, que trabalha a 
inovação diuturnamente, é completamente 
distinto formar, do ponto de vista de 
conhecimento de português, de geografia, de 
matemática, de física, de química, até o ensino 
médio, e formar mão de obra, formar 
profissionais. Acho que saiu dessa pedagogia, da 
formação de conhecimento pedagógico, e passa 
para uma formação de conhecimento 
profissional. E para o conhecimento profissional 
são mais do que necessárias as novas 
tecnologias, para atender as inovações.  

Então, penso que está cem por cento 
correto e que precisa estar na Sectides, na 
Secretaria de Tecnologia e Inovação.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Mais algum 
deputado para discutir a matéria? (Pausa) 

Não havendo, eu vou colocar a matéria 
em votação nas Comissões reunidas, que são de 
Justiça, de Ciência e Tecnologia e de Finanças.  

Como vota o deputado Vandinho Leite? 
(Pausa) 

Deputado Vandinho Leite, como vota? 
(Pausa)  

Com o relator. 
Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Marcelo Santos? (Pausa)  
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Dirigindo.  
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Aprovado, então, na Comissão de Justiça. 

Passo para a Comissão de Finanças.  
Como vota o deputado Freitas? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Marcos Madureira? (Pausa) 
Como vota o deputado Marcos? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Engenheiro José Esmeraldo? 

(Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa)  
Com o relator.  
Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relator.  
Aprovado na Comissão de Finanças, 

passo à Comissão de Ciência e Tecnologia.  
Como vota o deputado Alexandre 

Xambinho, novamente? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Pr. Marcos Mansur? (Pausa) 
Deputado Carlos Von? (Pausa) 
Como vota o deputado Carlos Von? 

(Pausa)  
Preciso de mais um. Como vota o 

deputado Luciano Machado? (Pausa) 
Com o relator.  
Aprovado na Comissão de Ciência e 

Tecnologia.  
Devolvo a matéria à Mesa para a 

continuação da votação. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – V. Ex.ª fez as comissões 
reunidas, né? 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Aprovado nas 
comissões reunidas.  

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Ok. Aprovado nas comissões 
reunidas.  

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 
Por se tratar de lei complementar, 

informo às senhoras e aos senhores deputados 
que a votação é nominal.  

Está aberto o painel para que os 
parlamentares possam registrar o seu 
respectivo voto. 

Por favor, queiram registrar os seus 
votos. (Pausa) 

 
(Procede-se ao registro dos 

votos) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Peço aos deputados que 
possam proferir seus votos. Deputado Dr. 
Emílio, deputado Favatto, deputado José 
Esmeraldo, deputado Hudson, deputada Iriny, 
deputado Madureira, deputada Raquel e 
deputado Torino são os deputados que ainda 
não votaram.  

A deputada Iriny votou. Não apareceu 
para mim, não.  

Luciano, auxilie a nossa deputada Iriny 
ali, por favor. Por gentileza.  

Deputado Luiz Durão está presente? 
(Pausa)  

Ok! 
 

(Votam SIM os senhores 
deputados Adilson Espindula, 
Alexandre Xambinho, Bruno 
Lamas, Coronel Alexandre 
Quintino, Dary Pagung, Doutor 
Hércules, Dr. Rafael Favatto, Dr. 
Emílio Mameri, Engenheiro José 
Esmeraldo, Freitas, Gandini, 
Hudson Leal, Iriny Lopes, Janete 
de Sá, Luciano Machado, 
Marcelo Santos, Marcos 
Madureira, Raquel Lessa, Sergio 
Majeski, Theodorico Ferraço e 
Vandinho Leite; votam NÃO os 
senhores deputados Capitão 
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Assumção, Carlos Von e Torino 
Marques) 

 
Vou proclamar o resultado: vinte e um 

SIM,  três NÃO, uma abstenção.  
Aprovado o Projeto de Lei 

Complementar n.º 45/2022, que desmembra a 
Secretaria de Ciência e Tecnologia e cria a 
Secretaria de Desenvolvimento do Espírito 
Santo. 

À Secretaria para extração dos 
autógrafos. 

Projeto de Lei n.º 499, oriundo da 
Mensagem Governamental n.º 1.769, que 
dispõe sobre o Fundo de Desenvolvimento das 
Atividades Portuárias, Fundap. 

 
(9. Discussão única, em regime 
de urgência, nos termos do art. 
227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 499/2022) 

 
Convoco a Comissão de Justiça e de 

Finanças, deputado Gandini. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI - CIDADANIA) – Senhor presidente, 
vou avocar a matéria. 

É uma matéria simples, ela expressa 
claramente no texto da lei que cabe ao Banco 
de Desenvolvimento do Espírito Santo, o 
Bandes, a representação judicial e extrajudicial 
em relação ao Fundap, para promover a 
cobrança do saldo devedor dos contratos de 
financiamento.  

Já é do Bandes a gestão do Fundap, no 
entanto, não tinha essa previsão expressa e, 
possivelmente, alguém questionou a 
legitimidade do Bandes para fazer essas 
cobranças. Portanto, fica expresso agora na lei, 
o que facilita a exercer essa atribuição.  

Então, vou dar pela constitucionalidade e 
aprovação da matéria e colocar a matéria em 
discussão. (Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, eu vou 
colher os votos nas Comissões pertinentes, que 
são de Justiça e de Finanças. 

Como vota o deputado Vandinho Leite? 
(Pausa) 

Deputado Vandinho Leite, como vota? 
(Pausa)  

Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Com o relator.  
Mais uma vez, vou pedir, deputado 

Vandinho Leite, como vota? (Pausa) 
Com o relator.  
Aprovado na Comissão de Justiça. 
Vamos à Comissão de Finanças.  
Como vota o deputado Freitas? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Marcos Madureira? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Engenheiro José Esmeraldo? 

(Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relator.  
Aprovado, senhor presidente, nas 

comissões pertinentes. 
Devolvo à Mesa para prosseguir a 

votação da matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Eu coloco em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão; os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Aprovado o Projeto de Lei n.º 499, da 
questão do Fundap. 

À Secretaria para extração dos 
autógrafos. 

Item 10. Projeto de Lei n.º 504, oriundo 
da Mensagem Governamental n.º 1.799. 

 
(10. Discussão única, em regime 
de urgência, nos termos do art. 
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227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 504/2022) 

 
Convoco a Comissão de Justiça, de 

Finanças e pergunto ao deputado Luciano 
Machado se a de Cidadania pode ir junto? 
(Pausa)  

Então, Cidadania, Justiça e Finanças, 
deputado Fabrício Gandini.  
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI - CIDADANIA) – Senhor presidente, a 
matéria trata da concessão de férias do 
governador, do vice-governador e dos 
secretários de Estado. É uma regulamentação, 
ela dispõe que: 

 

O Governador, o Vice-Governador 
e os Secretários de Estado farão 
jus, anualmente, a 30 (trinta) dias 
de férias, sem prejuízo da 
remuneração, ficando a critério 
do Governador a viabilidade de 
concedê-las integralmente ou em 
períodos pré-determinados. 

 

Considerando que o agente público é um 
servidor, considero a matéria razoável e dou 
pela constitucionalidade e aprovação da 
mesma. 

Coloco a matéria em discussão. (Pausa) 
Não tendo quem queira discutir, vou 

colher os votos na Comissão de Justiça. 
Como vota o deputado Vandinho Leite? 

(Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Com o relator. 
Tendo maioria na Comissão de Justiça, 

passo à Comissão de Finanças. 
Como vota o deputado Freitas? (Pausa)  
Com o relator. 
Deputado Marcos Madureira? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Engenheiro José Esmeraldo? 

(Pausa) 

Com o relator. 
Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Também com o relator. 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relator. 
Aprovado nas Comissões de Justiça e de 

Finanças. 
Passo à Comissão de Cidadania. 
Como vota o deputado Luciano 

Machado? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Bruno Lamas? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Com o relator.   

 Deputada Iriny Lopes? (Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
 Com o relator.  
 Aprovado nas comissões pertinentes, 
senhor presidente.  
 Devolvo à Mesa a concessão de férias 
para governador, vice e secretários. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Eu coloco em votação.  
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão, os contrários se manifestem. 
(Pausa) 
 Aprovado.  
 À Secretaria para extração dos 
autógrafos, Projeto de Lei n.º 504/2022. 
 
 Projeto de Lei Complementar n.º 
46/2022, que solicita a transferência do Fundo 
de Apoio ao Desenvolvimento Municipal, que 
está vinculado à SEP, Secretaria de Economia e 
Planejamento, para a SEG, Secretaria de Estado 
de Governo. 
  

(Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do art. 227 
do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei Complementar n.º 
46/2022) 
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 Convoco a Comissão de Justiça e a de 
Finanças. 
 Deputado Gandini. 
 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Senhor presidente, 
eu vou avocar a matéria. 
 É uma matéria que troca de atribuição o 
Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento 
Municipal, que é um fundo importantíssimo, 
inclusive para nós deputados que fazemos a 
articulação entre município e Governo do 
Estado, e ele passa da SEP para a SEG, Secretaria 
de Governo.  
 Acredito que isso é bom porque o 
planejamento fica concentrado no 
planejamento e não na execução orçamentária 
– dentro da administração pública é um 
movimento acertado. Politicamente eu não 
tenho competência para avaliar se é bom ou 
ruim, mas em relação à questão do 
planejamento, é acertado o movimento sair da 
Secretaria de Planejamento, que deve cuidar de 
planejamento e não de execução financeira e 
destinação de fundo.  
 Então, eu dou pela constitucionalidade e 
aprovação do mesmo.  
 Coloco a matéria em discussão. (Pausa) 
 Não tendo quem queira discutir, vou 
colher os votos na Comissão de Justiça.  
 Como vota o deputado Vandinho Leite? 
(Pausa) 
 Com o relator.  
 Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
 Com o relator.  
 Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
 Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
 Com o relator.  
 Aprovado na Comissão de Justiça.  
 Passo para a Comissão de Finanças.  
 Como vota o deputado Freitas? (Pausa) 
 Com o relator.  
 Deputado Marcelo Santos presidindo. 

Deputado Marcos Madureira? (Pausa) 
 Desculpa! O deputado Marcelo Santos 
com o relator.  
 Então, registro o voto também na 
Comissão de Justiça com o relator. 

 Deputado Engenheiro José Esmeraldo? 
(Pausa) 
 Com o relator.  
 Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
 Com o relator.  
 Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
 Com o relator.  
 Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
 Com o relator.  
 Deputado Dr. Rafael Favatto, 
novamente? (Pausa) 
 Com o relator.  
 Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
 Com o relator.  
 Senhor presidente, aprovado nas 
comissões pertinentes.  
 Devolvo à Mesa para prosseguir a 
matéria.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Coloco em discussão. 
(Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Votação nominal, projeto de lei 
complementar.  
 Eu abro o painel, então, para votação. 
(Pausa) 
 

  (Procede-se ao registro dos 
votos)  
 

(Votam SIM os senhores 
deputados Adilson Espindula, 
Alexandre Xambinho, Bruno 
Lamas, Coronel Alexandre 
Quintino, Dary Pagung, Doutor 
Hércules, Dr. Rafael Favatto, Dr. 
Emílio Mameri, Engenheiro José 
Esmeraldo, Freitas, Gandini, 
Hudson Leal, Iriny Lopes, Janete 
de Sá, Luciano Machado, 
Marcelo Santos, Marcos 
Madureira, Raquel Lessa, Sergio 
Majeski, Theodorico Ferraço e 
Vandinho Leite; votam NÃO os 
senhores deputados Capitão 
Assumção e Carlos Von) 
 

 Vou proclamar o resultado.  
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 Vinte e um SIM, dois NÃO, uma 
abstenção. 
 Aprovado o Projeto de Lei 
Complementar n.º 46/2022. 
 À Secretaria para extração dos 
autógrafos. 
 
 12. Projeto de Lei Complementar n.º 
48/2022. 

 
(Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do art. 227 
do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei Complementar n.º 
48/2022.) 

 
 Convoco conjuntamente as Comissões 
de Justiça, Cidadania e Finanças. 
 Deputado Fabrício Gandini. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Presidente, vou pedir 
prazo neste projeto só para fazer uma avaliação. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Está ok. 
 

13. Projeto de Lei Complementar n.º 
47/2022, oriundo da Mensagem Governamental 
n.º 1804. 

 

(Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do art. 227 
do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei Complementar n.º 
47/2022) 

 

Pedindo à turma para registrar a 
presença, por favor. 

Convoco conjuntamente as Comissões 
de Justiça, Meio Ambiente e Finanças. 
 

Deputado Gandini, o nosso item anterior 
- estou sendo orientado, verdade -, pelo 227 
não cabe prazo regimental mais, mas vou baixá-
lo de pauta para que V. Ex.ª tenha o tempo que 
V. Ex.ª quer. 

Estou baixando de pauta até a sessão da 
tarde, até a próxima sessão. 

Item 13 está com V. Ex.ª, Comissão de 
Justiça, Meio Ambiente e Finanças. 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Senhor presidente, a 
matéria é importante. Instituiu a política de 
fomento aos investimentos e negócios de 
impacto socioambiental. 

Tem uma articulação grande aqui. Os 
deputados que já leram a matéria podem 
perceber a importância do projeto neste 
fomento. Faz uma série de definições de quais 
atividades poderão receber esse fomento, e 
alinhada com as políticas ambientais e sociais.  

Então, vou dar pela constitucionalidade 
de aprovação da matéria, à nova política do 
Governo do Estado, que já está adotada em 
outros estados. Estados como Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Distrito Federal, Ceará, Alagoas, 
Pernambuco e Paraíba Já fizeram esse 
movimento para que a gente tenha essa política 
implementada e agora, aqui no estado Espírito 
Santo, também. 

Vou colocar a matéria em discussão. 
(Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, vou 
colher os votos na Comissão de Justiça. 

Como vota o deputado Vandinho Leite? 
(Pausa) 

Com o relator. 
Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Aprovado na Comissão de Justiça. 
Passo à Comissão de Finanças. 
Como vota o deputado Freitas? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Marcelo Santos novamente? 

(Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Marcos Madureira? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Engenheiro José Esmeraldo? 

(Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Emílio Mameri?(Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
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Com o relator. 
Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relator. 
Aprovado na Comissão de Finanças. 
 
Passo à Comissão de Meio Ambiente. 
Como vota o deputado Dr. Rafael 

Favatto? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Bruno Lamas? Deputado 

Bruno Lamas, como vota na Comissão de Meio 
Ambiente? (Pausa) 

Com o relator. 
Deputada Iriny Lopes? (Pausa) 
Com o relator.  
Tendo maioria nas comissões 

pertinentes, senhor presidente, devolvo à Mesa 
para prosseguimento da votação em Plenário. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Liberado? Liberado, 
Gandini? 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Liberado.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Liberado, Gandini? 
(Pausa) 
 Então, coloco em votação. 

O painel está aberto para votação, por se 
tratar de projeto de lei complementar. (Pausa) 
 

(Procede-se ao registro dos 
votos) 

 

 O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Senhor 
presidente, pela ordem! 
 Ali está indicando o item 12, mas 
estamos votando o item subsequente. (Pausa) 
 Esse foi o que pedi baixa, mas estamos 
votando o item subsequente. (Pausa) 
 Isso. Só para não confundir. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – O que foi? Qual a 

confusão que vocês arrumaram aí? Me 
expliquem. 
 

 O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Na 
realidade, é que nós pedimos baixa, continuou 
no painel. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Não. Estamos votando o 
item 13, que é um PLC. 
 
 O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Isso. É 
esse. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – O painel está aberto para 
votação.  
 

 O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Eu já fiz 
a votação nas comissões. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Eu já tinha votado, zerou a 
votação aqui. 
 
 O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Vai ter 
que abrir de novo, eu acho. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Vai começar de novo? 
(Pausa) 
 Então, está bom! Então, vamos lá! 
 O painel está aberto para votação do 
item 13, que é o PLC n.º 47/2022, sobre o 
fomento aos investimentos e negócios de 
impacto socioambiental.  
 O item 12 é que vocês estão discutindo 
aí ainda, que pediu um tempinho, mas nós já 
estamos no item 13. (Pausa) 
 É, meu jogador, você zerou o painel, não 
é? 
 Item 13, projeto de lei complementar. 
 Peço aos deputados que possam proferir 
seus votos para que a gente possa avançar na 
pauta, pelo menos até o item 20. Depois, a 
gente deixa para a tarde. Se quiserem ir 
também, vamos indo. (Pausa)  
 

(Procede-se ao registro dos 
votos)  
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 Vou proclamar o resultado. 
 Deputado Marcelo Santos vai votar e 
deputada Raquel. (Pausa)  
 Vou proclamar o resultado. 
 

(Votam SIM os senhores 
deputados Adilson Espindula, 
Alexandre Xambinho, Bruno 
Lamas, Coronel Alexandre 
Quintino, Dary Pagung, Doutor 
Hércules, Dr. Rafael Favatto, Dr. 
Emílio Mameri, Engenheiro José 
Esmeraldo, Freitas, Gandini, 
Hudson Leal, Iriny Lopes, Janete 
de Sá, Marcelo Santos, Marcos 
Madureira, Raquel Lessa, Sergio 
Majeski, Theodorico Ferraço e 
Vandinho Leite; Votam NÃO os 
senhores deputados Capitão 
Assumção, Carlos Von e Torino 
Marques) 

 
 Vinte votos SIM; três NÃO; uma 
abstenção. 
 Fica aprovado o PLC n.º 47/2022, que é o 
item 13. 
 À Secretaria para extração dos 
autógrafos. 
 

 Item 14. Projeto de Lei n.º 517, que tem 
o objetivo do pagamento do valor equivalente à 
bonificação extraordinária, efetuada no ano de 
2022 aos servidores da Sedu, aos eventuais 
herdeiros das vítimas fatais da tragédia ocorrida 
na Escola de Ensino Fundamental e Médio Primo 
Bitti, em Aracruz. 
  

(14. Discussão única, em regime 
de urgência, nos termos do art. 
227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 517/2022) 

 

 Quero, desde já, parabenizar o Governo 
do Estado pelo envio desta matéria, tendo em 
vista essa tragédia que aconteceu em nosso 
estado, no município de Aracruz. Este projeto dá 
um alento às famílias. 
 Deputado Gandini, Comissão de Justiça, 
de Cidadania, de Educação e de Finanças, V. Ex.ª 
para presidir. 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Senhor presidente, 
um projeto extremamente justo. Faço um apelo 
ainda ao Governo, que está analisando e não sei 
se já finalizou a análise em relação aos 
funcionários que estão alocados na Secretaria 
de Ciência e Tecnologia, que são professores e 
que também merecem a mesma bonificação. 
Não sei se o Governo já definiu essa 
possibilidade, mas parabenizo pela sensibilidade 
em relação a essas famílias, que vão receber 
infelizmente, porque elas não gostariam de 
precisar disso neste momento. 

Vamos colocar a matéria em discussão. 
 Voto pela constitucionalidade e pela 
aprovação nas demais comissões. 

Matéria em discussão. (Pausa)  
 Não tendo quem queira discutir, eu vou 
colher o voto. 
 Deputado Vandinho Leite? (Pausa)  
 Com o relator.  
 Deputado Marcelo Santos? (Pausa)  
 Com o relator.  
 Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 

Com o relator.  
 Deputada Janete de Sá? (Pausa)  
 Com o relator.  
 Deputado Marcelo Santos já votou. 
 Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa)  
 Com o relator.  
 Aprovado na Justiça. 
 Passo à Comissão de Finanças. 
 Como vota o deputado Freitas? (Pausa)  
 Com o relator. 
 Deputado Marcelo Santos? (Pausa)  
 Com o relator.  
 Deputado Marcos Madureira? (Pausa)  
 Com o relator. 
 Deputado Engenheiro José Esmeraldo?  

Com o relator. 
Deputado Dr. Emílio Mameri?   
Com o relator. 
Deputado Dary Pagung?  
Com o relator. 
Deputado Adilson Espindula?  
Com o relator. 
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa)  
Deputado Favatto?  
Com o relator. 
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Deputado Alexandre Xambinho?  
Com o relator. 
Aprovado na Comissão de Finanças. 
Passo à Comissão de Educação. Acredito 

que está relacionado.  
Deputado Bruno Lamas, como vota?  
Com o relator. 
Deputado Coronel Alexandre Quintino?  
Com o relator. 
Deputado Dary Pagung?  
Com o relator. 
Deputado Sergio Majeski?  
Com o relator. 
Deputado Renzo Vasconcelos? (Pausa) 
Tendo maioria na Comissão de Educação, 

matéria aprovada.  
Como vota o deputado Bruno Lamas, na 

Comissão de Cidadania?  
Com o relator. 
Deputada Janete de Sá?  
Com o relator. 
Deputada Iriny Lopes?  
Com o relator. 
Deputado Alexandre Xambinho?   
Com o relator. 
Aprovado nas comissões pertinentes, 

senhor presidente.  

Devolvo à Mesa o importante projeto 
que votamos neste momento.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Eu vou colocar em 
votação. 

Os deputados que aprovam, 
permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado o Projeto de Lei n.º 517/2022. 
À Secretaria para extração dos 

autógrafos.  
Projeto de Lei n.º 570/2021. 

 

(Discussão Única, em regime de 
urgência, nos termos do art. 227 
do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 570/2021)  

 

Convoco a Comissão de Justiça, 
Segurança e Finanças. 

Deputado Gandini. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok, senhor 
presidente. 

Vamos à alteração que está sendo feita 
na Lei n.º 7990 e também na Lei n.º 3218/2020. 
O art. 6.º que foi colocado, em cumprimento ao 
disposto desta lei, o Corpo de Bombeiros poderá 
vistoriar todos os imóveis já habitados e todos 
os estabelecimentos e áreas de risco em 
funcionamento para verificação e registro de 
instalações preventivas contra incêndio e 
pânico, com vistas à expedição de alvará de 
licença, a que se refere o art. 4.º, inclusive 
aqueles que estão por força de lei dispensados 
de atos públicos de liberação para plena e 
contínua operação e funcionamento do 
estabelecimento. Incorpora ainda as 
possibilidades de interdição de edifício e área de 
risco ou medida de proteção contra incêndio e 
pânico, também remoção de produtos perigosos 
de local incompatível com o seu 
armazenamento. 

Compreendo, então, que isso poderá ser 
feito em áreas classificadas como áreas de risco. 
Não é para todos os locais. Então, essa 
incorporação que o projeto de lei faz, vou dar 
pela constitucionalidade e aprovação nas 
demais comissões.  

Coloco matéria em discussão. (Pausa) 
Não tendo quem queira discutir, vou 

colher os votos na Comissão de Justiça. 
Como vota o deputado Vandinho Leite? 

(Pausa) 
Deputado Dr. Emílio Mameri?  
Com o relator. 
Deputada Janete de Sá?  
Com o relator. 
Deputado Marcelo Santos, como vota? 

(Pausa) 
Deputado Dr. Rafael Favatto? 
Com o relator. 
Aprovado na Comissão de Justiça. 
Passo à Comissão de Finanças. 
Como vota o Deputado Freitas? (Pausa)  
Deputado Freitas?  
Com o relator. 
Deputado Marcelo Santos?   
Com o relator. 
Deputado Marcos Madureira? 
Com o relator. 
Deputado Engenheiro José Esmeraldo? 

(Pausa) 
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Deputado Engenheiro José Esmeraldo?  
Com o relator. 
Deputado Dr. Emílio Mameri?   
Com o relator. 
Deputado Dary Pagung?  
Com o relator. 
Deputado Adilson Espindula?  
Com o relator. 
Deputado Dr. Rafael Favatto?  
Com o relator. 
Deputado Alexandre Xambinho?  
Com o relator. 
Aprovado na Comissão de Justiça. 
Passo à Comissão de Segurança. 
Como vota o deputado Luiz Durão? 

(Pausa) 
Deputado Coronel Alexandre Quintino? 

(Pausa) 
Como vota o deputado Coronel 

Alexandre Quintino?  
Com o relator. 
Deputado Thedorico Ferraço?  
Com o relator. 
Deputado Delegado Danilo Bahiense? 

(Pausa) 
Deputado Capitão Assumção?  
Com o relatório. 
Deputado Luciano Machado? (Pausa) 
Deputado Freitas? Como vota a 

Comissão de Segurança?  
Com o relator. 
Deputado Marcelo Santos? 
Com o relator. 
Deputado Bruno Lamas, como vota?  
Com o relator. 
Aprovado nas comissões pertinentes. 
Devolvo à Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Vou colocar em votação.  

Os senhores deputados que o aprovam, 
permaneçam como estão; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovado o projeto de Lei n.º 570/2021. 
À Secretaria para extração dos 

autógrafos. 
Projeto de Decreto Legislativo. 
 

(Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do art. 227 

do Regimento Interno, do 
Projeto de Decreto Legislativo 
n.º 68/2022) 

 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 
Aprovado. 
Em Mesa para promulgação. 
Projeto de Decreto Legislativo n.º 

69/2022. 
 

(Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do art. 227 
do Regimento Interno, do 
Projeto de Decreto Legislativo 
n.º 69/2022) 

 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 
Aprovado. 
Em Mesa para promulgação. 
Projeto de Decreto Legislativo n.º 

070/2022. 
 

(Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do art. 227 
do Regimento Interno, do 
Projeto de Decreto Legislativo 
n.º 70/2022) 

 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 
Aprovado. 
Em Mesa para promulgação. 
Item 19, vou baixar de pauta e deixar por 

último, que é a LOA. Já está combinado isso 
para que a gente possa fazer essa última 
votação assegurando o quorum das tantas 
demais matérias hoje à tarde, e assim por 
diante. Então, Marquinho, o item 19, a LOA, 
estou baixando de pauta, deixando para as 
próximas sessões. 
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(Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do artigo 
227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei nº 457/2022) 
 

Projeto de Lei... 
Espera aí um minutinho. (Pausa) 
Dary, dê um pulinho aqui. 
Está suspensa a sessão por três minutos. 
 

(A sessão é suspensa às 
10h26min e reaberta às 10h34min) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Reabrindo a sessão, o 
deputado Gandini já está apto para relatar o 
item 12, que é o Projeto de Lei Complementar 
n.º 48/2022. Comissão de Justiça, Cidadania e 
Finanças.  
 Deputado Gandini.  
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Senhor presidente, 
eu vou passar a relatoria à deputada Janete de 
Sá.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PSB) – Relatando 
o projeto em questão, ele trata de uma 
proposta que parte de uma demanda dos 
setores administrativos, do setor financeiro do 
IPAJM, referente à necessidade de adequação 
da alíquota adotada por esse instituto 
previdenciário para o cálculo de taxa de 
administração, vez que essa deverá ser 
expressamente alterada no exercício de 2023, 
por decisão do Ministério do Trabalho, que 
determinou que os limites de adequar esses 
parâmetros para gastos têm que ser bem mais 
claros.  

E ele não muda a base, mas muda o 
percentual de 1,5 para 1,3; e coloca vinte por 
cento, como determinação, em cima do 1,3, que 
é retirado da base de cálculo para a 
administração do instituto, para atender 
também a uma exigência legal do Ministério do 
Trabalho, que é a qualificação profissional, 
reformas que são importantes serem feitas no 
instituto, uma série de adequações que visam 
melhorar inclusive esse atendimento.  

Se nós não fizermos essa votação, nós 
corremos o risco de perder o CRP, o Certificado 

de Regulamentação Previdenciária, que define o 
repasse de verbas para a Saúde, para uma série 
de fundos que são necessários à gestão do 
Estado e das políticas públicas, que ficariam 
comprometidos sem essa regulamentação 
exigida pelo Ministério da Previdência.  

Então esse projeto não aumenta 
despesa, ele sai da mesma base de cálculo e ele 
visa acompanhar uma portaria do Ministério do 
Trabalho, adequando o nosso instituto a essa 
portaria, que tem previsão para 2023.  

Relato favoravelmente à matéria, por 
considerar importante para auxiliar na gestão da 
máquina administrativa.  

É assim que relato, senhor presidente, 
colocando a matéria em discussão. (Pausa) 

Vou passar para o nosso presidente! 
Presidente Gandini! (Pausa) 

Presidente Gandini, você tem que dar 
continuidade! Já ia aqui dirigir por você, porque 
vi que você estava ocupado, mas eu não posso! 
Você vai ter que botar em discussão e em 
votação. Relatei favoravelmente, presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Coloco a matéria em 
discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Vandinho Leite, pela Comissão 
de Justiça? (Pausa) 

Com a relatora.  
Deputado Dr. Emílio Mameri, como 

vota? (Pausa) 
Com a relatora.  
Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
Com a relatora.  
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Precisamos de mais um voto aqui.  
Deputado Alexandre Xambinho, como 

vota? (Pausa)  
Com a relatora. 
Passamos à Comissão de Finanças, como 

vota o deputado Freitas? (Pausa) 
Deputado Freitas, com a relatora.  
Deputado Marcelo Santos, novamente. 

(Pausa) 
Com a relatora.  
Deputado Marcos Madureira? (Pausa) 
Com a relatora.  
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Deputado Engenheiro José Esmeraldo? 
(Pausa) 

Com a relatora.  
Deputado Dr. Emílio Mameri, 

novamente. Comissão de Finanças. (Pausa) 
Com a relatora.  
Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
Com a relatora.  
Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
Com a relatora.  
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com a relatora.  
Aprovado na Comissão de Finanças. 

Temos mais alguma comissão? (Pausa) 
Cidadania.  
Como vota o deputado Bruno Lamas? 

(Pausa) 
Com a relatora.  
Deputada Janete, foi relatora. Deputada 

Iriny Lopes, como vota? (Pausa) 
Com a relatora.  
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com a relatora. 
Aprovado nas comissões pertinentes, 

senhor presidente.  
Devolvo à Mesa para prosseguir a 

votação da matéria. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Item 12, então, agora já 
relatado pelo deputado Gandini  nas comissões 
pertinentes. 

Eu abro o painel para votação, por se 
tratar de PLC. O painel está aberto para votação. 

 
(Procede-se ao registro dos 

votos) 
 
Peço aos deputados que possam proferir 

os seus votos. Votando SIM, aprova a matéria 
do Governo, que é o Projeto de Lei 
Complementar n.º 48/2022. Votando NÃO, 
rejeita.  É o item 12. (Pausa)   

Vou proclamar o resultado. (Pausa)  
 

(Votam SIM os senhores 
deputados Adilson Espindula, 
Alexandre Xambinho, Bruno 
Lamas, Capitão Assumção, Carlos 

Von, Coronel Alexandre 
Quintino, Dary Pagung, Doutor 
Hércules, Dr. Emílio Mameri, 
Engenheiro José Esmeraldo, 
Freitas, Gandini, Hudson Leal, 
Iriny Lopes, Janete de Sá, 
Marcelo Santos, Marcos 
Madureira, Raquel Lessa, 
Theodorico Ferraço, Torino 
Marques e Vandinho Leite) 

 
Vou proclamar o resultado: vinte e um 

votos SIM; zero NÃO; uma abstenção.  
Aprovado o Projeto de Lei Complementar n.º 
48/2022. 

À Secretaria para extração dos 
autógrafos.  
 

Item 19.  
 

(Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do artigo 
227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 457/2022) 

 
  Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Os deputados que o aprovam 
permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado pelo parecer da Comissão de 
Finanças a redação final do Projeto de Lei n.º 
457/2022. 

À Secretaria para extração dos 
autógrafos.  

Então, está aprovada a LOA, conforme a 
redação final da Comissão de Finanças, Projeto 
de Lei n.º 457/2022. Aprovado, então, o projeto.  

 
Eu mando à Comissão de Finanças para a 

redação final. Deputado Freitas. (Pausa)  
LOA aprovada à unanimidade, estou 

encaminhando a V. Ex.ª para redação final. 
(Pausa)  

É só aprovar a redação final, deputado 
Freitas, do Projeto de Lei n.º 457, da LOA.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS – PSB) – Senhor presidente, com a 
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mesma alegria, com essa mesma energia que V. 
Ex.ª coloca a Lei Orçamentária Anual para ser 
aprovada e é aprovada à unanimidade dos 
pares, eu quero relatar o Projeto n.º 457/2022 
pela sua aprovação na redação final. 
Parabenizar o Governo do Estado, que tem uma 
gestão fiscal referência para todo o Brasil.  

Quero cumprimentar e parabenizar os 
meus vinte e nove colegas deputados e 
deputadas nesta Casa.  

Eu acho que pela primeira vez esta Casa 
aprova o orçamento sem pedir destaques, um 
número muito pequeno de emendas que não 
condiziam com o orçamento e que nós tivemos 
toda a tranquilidade de conversar com cada um 
dos colegas, sugerindo a eles que retirassem 
essas emendas, sempre acatada com muito 
equilíbrio por todos.  
Então eu quero relatar pela aprovação, 
agradecendo a todos os pares pela 
compreensão com o relator dessa peça 
orçamentária. É como relato: pela aprovação. 

Coloca em discussão. (Pausa)  
Não havendo quem queira discutir, colho 

os votos. 
Como vota o deputado, meu aliadíssimo, 

Marcos Madureira? 
  

O SR. MARCOS MADUREIRA – (PP) – 
Com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS – PSB) – Com o relator. 

Como vota o deputado Alexandre 
Xambinho? (Pausa) 

Com o relator.  
Como vota o deputado José Rocha 

Esmeraldo de Freitas? É bom até no sobrenome. 
(Pausa) 

Com o relator. 
Como vota o deputado Dr. Emílio 

Mameri? 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS – PSB) – Com o relator. 

Como vota o Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 

Como vota o deputado líder do Governo, 
deputado Dary Pagung? (Pausa)  

Com o relator.  
Deputado vice-presidente desta Casa, 

dos mais importantes, deputado Marcelo 
Santos, como vota V. Ex.ª na redação final? 
(Pausa) 

Com o relator. E honra muito o relator 
com esse voto.  

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Na íntegra, a manifestação de V. Ex.ª.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS – PSB) – Isso honra muito o relator, 
com esse voto de V. Ex.ª.  

Senhor presidente, à unanimidade, a 
votação também.  

Devolvo à Mesa.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO  –  

REPUBLICANOS 10) –  Votada, então, a redação 
final da LOA. 

Eu coloco em votação.  
Os deputados que a aprovam, 

permaneçam como estão. (Pausa) 
Aprovada.  
À Secretaria para extração dos 

autógrafos.  
Eu queria fazer uma sugestão aos nobres 

colegas deputados e deputadas. Nós 
encerramos as votações de todas as matérias do 
Governo. A não ser que chegue mais alguma, 
naturalmente. Nós estamos numa 
extraordinária. Que nós pudéssemos encerrar 
esta extraordinária. As demais matérias e fase 
das Comunicações, essas coisas, a gente faz 
tudo na sessão à tarde.  

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 

presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO  –  

REPUBLICANOS 10) –  Deputado Dary. 
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Primeiro, 

gostaria de agradecer e parabenizar V. Ex.ª e 
também todos os deputados, porque hoje 
votamos todos os projetos importantes do 
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Governo para este ano e também para o ano de 
2023. Então, eu queria agradecer a todos os 
deputados e as deputadas.  

A proposta de V. Ex.ª de votar as 
matérias que interessam agora aos deputados, 
os projetos de lei do deputado e também da 
Mesa Diretora: na parte da tarde.  

Então, queria deixar registrado o nosso 
agradecimento.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) –  É isso, porque os 
deputados têm título de cidadão, tem decretos, 
enfim, uma série de coisas.  

Então, eu vou encerrar a presente 
sessão. Antes, porém, convoco os senhores e as 
senhoras deputadas para a sessão, hoje, às 15h.  

Que todos deem quorum, porque nós 
temos várias matérias a aprovar.  

Está encerrada a sessão. 
 

(Comunicamos que a próxima 
sessão será ordinária, hoje, às 
15h, para a qual designo 
Expediente: o que ocorrer, e cuja 
Ordem do Dia é a seguinte:  
Discussão única, em regime de 
urgência, dos Projetos de Lei n.os 
303/2022,   369/2019, 881/2019 
e 360/2021;  Discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto 
de Resolução n.º 07/2022;    
Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei nº 
745/2021; Discussão única, em 
regime de urgência, dos Projetos 
de Decreto Legislativo n.os 
56/2022, 41/2022, 61/2022, 
54/2022, 60/2022, 59/2022, 
58/2022 e 57/2022; Discussão 
única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 760/2021; 
Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Decreto 
Legislativo n.º 22/2022;  
Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do artigo 
227 do Regimento Interno, dos 
Projetos de Lei n.os 112/2022, 
247/2021,  286/2022, 508/2022, 
514/2022 e 1027/2019)  

Encerra-se a sessão às dez horas 
e quarenta e sete minutos. 

 

*De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não 
registraram presença os 
senhores deputados Delegado 
Danilo Bahiense, Marcos Garcia, 
Pr. Marcos Mansur e Renzo 
Vasconcelos. 

 

*As inserções em negrito 
referem-se às previsões 
regimentais relativas às fases ou 
às ocorrências desta sessão. 

 
 

___________________________________________ 
 

CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA 
SESSÃO ORDINÁRIA, DA QUARTA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 20 DE 
DEZEMBRO DE 2022. 
 

(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, registraram 
presença em plenário os 
senhores deputados Adilson 
Espindula, Alexandre Xambinho, 
Bruno Lamas, Capitão Assumção, 
Carlos Von, Coronel Alexandre 
Quintino, Dary Pagung, Delegado 
Danilo Bahiense, Doutor 
Hércules, Dr. Emílio Mameri, Dr. 
Rafael Favatto, Engenheiro José 
Esmeraldo, Erick Musso, Freitas, 
Gandini, Iriny Lopes, Janete de 
Sá, Luciano Machado, Luiz Durão, 
Marcelo Santos, Marcos Garcia, 
Marcos Madureira, Pr. Marcos 
Mansur, Raquel Lessa, Sergio 
Majeski, Theodorico Ferraço, 
Torino Marques e Vandinho 
Leite) 

 

 O SR. PRESIDENTE  –  (DARY PAGUNG – 
PSB) – Boa tarde a todos os deputados e a todas 
as deputadas. 

Havendo quorum, peço ao deputado 
Danilo Bahiense que proceda à leitura de um 
versículo da Bíblia. (Pausa) 
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(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere Salmos, 
24:01) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) –  Fica dispensada a leitura da ata da 
sessão anterior, mas informo que está 
disponível no Ales Digital. 

Pergunto a algum deputado ou deputada 
se tem um minuto de silêncio ou alguma 
comunicação? (Pausa) 

Não havendo, passamos à primeira parte 
do Expediente, para simples despacho. 

 
1. Ofícios n.os 192/2022 e 044/2022, do 

deputado Marcos Garcia, justificando sua 
ausência na 121ª sessão ordinária realizada no 
dia 20 de dezembro de 2022. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=342816&arquivo=Arqu
ivo/Documents/OJAP/342816-
202212200924588338(19275).pdf?identificador
=3300340032003800310036003A005000#P342
816 
 

Justificada a ausência, à Secretaria.  
 
2. Projeto de Lei n.º 519/2022, da 

deputada Raquel Lessa, que acrescenta item ao 
Anexo Único da Lei n.º 10.976, de 14 de janeiro 
de 2019, declarando de utilidade pública o 
Lions Clube de São Gabriel da Palha. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=342824&arquivo=Arqu
ivo/Documents/PL/342824-
202212201021324039(15042).pdf?identificador
=3300340032003800320034003A005000#P342
824  

 
À Comissão de Justiça, na forma do art. 

276, do Regimento Interno.   

 
3. Projeto de Lei n.º 520/2022, da 

deputada Iriny Lopes, que determina que o Dia 
Nacional da Consciência Negra, 20 de 

novembro, seja declarado como feriado 
estadual. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=342712&arquivo=Arqu
ivo/Documents/PL/342712-
202212191353505922(19276).pdf?identificador
=3300340032003700310032003A005000#P342
712 
 

Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Cidadania e de Finanças.  

 

4. Projeto de Lei n.º 521/2022, do 
deputado Doutor Hércules, que institui normas 
para instalação e fabricação de caixas d agua 
no Espírito Santo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=342887&arquivo=Arqu
ivo/Documents/PL/342887-
202212201300063002(12385).pdf?identificador
=3300340032003800380037003A005000#P342
887 
 

Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Infraestrutura e de Finanças.  

 

5. Projeto de Resolução n.º 25/2022, da 
Mesa Diretora, que institui e regulamenta o 
teletrabalho no âmbito do Poder Legislativo 
Estadual. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=342904&arquivo=Arqu
ivo/Documents/PR/342904-
202212201344347905(12389).pdf?identificador
=3300340032003900300034003A005000#P342
904 
 

Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça e de 
Finanças.  

 
6. Projeto de Resolução n.º 26/2022, da 

Mesa Diretora, que altera a redação da 
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Resolução n.º 6.934/2021, de 17 de março de 
2021, que criou o Núcleo do Terceiro Setor 
“Otacílio Coser”. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=342917&arquivo=Arqu
ivo/Documents/PR/342917-
202212201406258403(19281).pdf?identificador
=3300340032003900310037003A005000#P342
917 
 

Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Assistência Social e de Finanças.  

 
Temos treze deputados no plenário; 

ainda faltam três. 
Deputado Marcos Garcia já está... 

Deputado José Esmeraldo também está 
registrando a presença. Estou aguardando mais 
um deputado para irmos...  

Tem algum deputado aqui que ainda não 
registrou presença? 

Deputado José Esmeraldo está 
registrando; deputado Luciano Machado já 
registrou presença; deputado Freitas também já 
registrou presença; deputado Coronel Quintino 
também registrou presença; deputado Danilo 
Bahiense; deputado Adilson Espindula; 
deputado Emílio Mameri; deputado Von; 
deputado Luiz Durão, aguardo... 

Deputado Luiz Durão? Deputado Luiz 
Durão, vamos registrar presença aqui, Durão? 
Estamos precisando de quorum.  

Está presente no plenário também o 
deputado Von, o deputado Hércules, o 
deputado Sergio Majeski... 

Só aguardando o deputado Luiz Durão 
registrar presença. 

O deputado Emílio já registrou presença, 
mas ainda vai faltar um...  

Deputado Vandinho, já registrou, 
deputado? Deputado Vandinho já registrou 
presença. 

Precisamos de mais um.  
Bem acompanhado aqui, ao lado do 

deputado Marcos Garcia e do deputado 
Alexandre Quintino. 

Só aguardando o deputado Alexandre 
Xambinho e a deputada Iriny registrar presença, 
e aí teremos quorum para entrar na segunda 
parte do Expediente, sujeito à deliberação.  

Já temos quorum. 

 
7. Indicação n.º 4260/2022, da 

deputada Raquel Lessa ao governador do 
Estado, para realização do calçamento do pátio 
da Prefeitura Municipal de São Domingos do 
Norte/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=342838&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/342838-
202212201052019861(15042).pdf?identificador
=3300340032003800330038003A005000#P342
838 
 

*EXPEDIENTE PUBLICADO 
CONFORME DOCUMENTOS 
DISPONIBILIZADOS NO SIALES 

 
Em discussão. (Pausa)  
Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  
Os deputados que o aprovam 

permaneçam como estão; os contrários se 
manifestem. (Pausa)  

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PP) – Senhor 

presidente? 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Aprovada a indicação. 
Deputado Marcos Garcia. 
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PP) – Pedir a 

V. Ex.ª a inversão da fase das Comunicações. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Vou suspender... 
Tem pedido para inverter a pauta, mas o 

deputado Luciano Machado também tem um 
pedido, aqui, de homenagem.  

Vou suspender por cinco minutos. Vou 
suspender a sessão por cinco minutos, para o 
deputado Luciano Machado. 
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Tem mais deputado que vai 
homenagear? (Pausa) 

Então, a sessão está suspensa... 
O deputado Quintino também tem um 

homenageado. 
Então, está suspensa, por cinco minutos, para os 
homenageados, que autorizo, já, para entrar.  

 

 (A sessão é suspensa às 
15h07min, sendo reaberta às 15h30min) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Enquanto vai fazer a outra 
homenagem, eu queria só pedir aos deputados 
que a gente pudesse cair esta sessão, iniciar 
uma extraordinária, porque nós temos uma 
pauta com trinta itens, sendo dois deles da 
Mesa Diretora, cinco do Governo e os demais 
dos deputados e deputadas. 

A gente reabre a sessão extraordinária, 
marca presença novamente e continua essas 
homenagens no início; e aí depois a gente já 
entra efetivamente na Ordem do Dia e eu 
assegurando a fase das Comunicações, se for 
assim com a aquiescência dos parlamentares. 
(Pausa) 

Então, está encerrada a presente sessão. 
Antes, porém convoco os senhores e senhoras 
deputadas para a próxima, com todos os itens 
da pauta, já lidos no Expediente e também da 
Ordem do Dia da sessão anterior. 

Às três e trinta e dois. Daqui a um 
minuto. 

Abra o painel para a próxima sessão 
extraordinária. 

Está encerrada a sessão. 
 

(Comunicamos que a próxima 
sessão será extraordinária, hoje, 
às 15h32min, para a qual designo 
Expediente: o que ocorrer, cuja 
Ordem do Dia é a seguinte: 
Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do artigo 
227 do Regimento Interno, dos 
Projetos de Resolução n.os 
25/2022, 14/2022, 26/2022; 
discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do artigo 
227 do Regimento Interno, dos 

Projetos de Lei n.os 377/2021 e 
147/2022; discussão única, em 
regime de urgência, nos termos 
do artigo 227 do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 31/2022; 
discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do artigo 
227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 443/2022; 
discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do artigo 
227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei Complementar n.º 
38/2022; discussão única, em 
regime de urgência, dos Projetos 
de Lei n.os 303/2022, 369/2019, 
881/2019 e 360/2021; discussão 
única, em regime de urgência, do 
Projeto de Resolução n.º 
07/2022; discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto 
de Lei n.º 745/2021; discussão 
única, em regime de urgência, 
dos Projetos de Decreto 
Legislativo n.os 56/2022, 
41/2022, 61/2022, 54/2022, 
60/2022, 59/2022, 58/2022 e 
57/2022; discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto 
de Lei n.º 760/2021; discussão 
única, em regime de urgência, do 
Projeto de Decreto Legislativo 
n.º 22/2022; discussão única, em 
regime de urgência, nos termos 
do artigo 227 do Regimento 
Interno, dos Projetos de Lei n.os 
112/2022, 247/2021, 286/2022, 
508/2022, 514/2022 e 
1027/2019) 

 
Encerra-se a sessão às quinze 

horas e trinta e um minutos.  
 
*De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não 
registraram presença os 
senhores deputados Hudson Leal 
e Renzo Vasconcelos. 
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*As inserções em negrito 
referem-se às previsões 
regimentais relativas às fases ou 
às ocorrências desta sessão. 

 
 

 
VIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA, DA QUARTA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 20 DE 
DEZEMBRO DE 2022. 

 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, registraram 
presença em plenário os 
senhores deputados Adilson 
Espindula, Alexandre Xambinho, 
Bruno Lamas, Capitão Assumção, 
Carlos Von, Coronel Alexandre 
Quintino, Dary Pagung, Delegado 
Danilo Bahiense, Doutor 
Hércules, Dr. Emílio Mameri, Dr. 
Rafael Favatto, Engenheiro José 
Esmeraldo, Erick Musso, Freitas, 
Gandini, Hudson Leal, Iriny 
Lopes, Janete de Sá, Luciano 
Machado, Luiz Durão, Marcelo 
Santos, Marcos Garcia, Marcos 
Madureira, Raquel Lessa, Sergio 
Majeski, Torino Marques e 
Vandinho Leite) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Há quorum para abertura 
desta sessão, de acordo com o painel eletrônico.  

Invocando a proteção de Deus a declaro 
aberta e convido o deputado Delegado Danilo 
Bahiense a proferir a leitura de um versículo da 
Bíblia. 

 
(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere Salmos, 
126:3)  

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Está dispensada a leitura 
da ata da sessão anterior.  

Antes de nós passarmos à Ordem do Dia, 
concedo a palavra ao nosso cerimonial para que 
dê continuidade à entrega das homenagens. 

 
(Suspende-se a sessão às 

15h33min sendo reaberta às 16h01min) 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Vamos retomar a sessão. 
1. Discussão única do Projeto de 

Resolução n.º 25/2022. 
 

(1.Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do artigo 
227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Resolução n.º 
25/2022) 

 
Convoco a Comissão de Justiça, Finanças 

e Mesa Diretora. 
Deputado Fabrício Gandini. (Pausa)  
Deputado Vandinho Leite. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Reunião conjunta 
das Comissões de Justiça, Finanças e Mesa 
Diretora.  

Projeto de Resolução n.º 25/2022, 
projeto da Mesa Diretora, que institui o 
regulamento do teletrabalho, no âmbito do 
Poder Legislativo Estadual.  

Avoco a matéria para relatar. 
Esta é uma matéria que tem, sim, 

prerrogativa da Mesa Diretora de encaminhar a 
mesma para ser apreciada por este plenário. Ou 
seja, é uma matéria constitucional e, neste 
momento, então, eu vou relatar a matéria pela 
aprovação.  

Coloco em discussão. (Pausa) 
Deputado Sergio Majeski.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Deputado Vandinho, como isso entrou na 
sessão extraordinária, eu não tenho esse 
projeto, o texto desse projeto, seria 
interessante saber: está regulamentando 
exatamente o quê e como? (Pausa) 

Mas está regulamentando o quê? Só 
isso? (Pausa) 
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Como eu falei hoje pela manhã, é ruim 
essas sessões extraordinárias com essa 
quantidade enorme de projetos que a gente não 
tem acesso ao texto. Então ali não explica 
absolutamente nada: regulamentação do 
teletrabalho. Mas regulamentação de quê, 
como, para quem, em que circunstância? 

Como eu falei hoje de manhã, eu fico 
com o pé atrás de estar votando, como votei 
hoje de manhã, porque a gente desconhece, 
não sabe o que exatamente tem no texto desses 
projetos. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Ainda em 
discussão. (Pausa) 

Não havendo mais quem queira discutir, 
em votação na Comissão de Justiça. 

Como vota o deputado Dr. Emílio 
Mameri? (Pausa) 

Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Com o relatório. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Com o relatório. 
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
Com o relator. 
Aprovado por unanimidade na Comissão 

de Justiça. 
Comissão de Finanças. 
Deputado Freitas, como vota? 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Deputado 

Vandinho, eu estou votando uma 
regulamentação de teletrabalho, uma resolução 
da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. Eu 
entendo por teletrabalho, independe da função, 
qualquer função que a pessoa possa exercer 
através de teletrabalho e tendo uma 
regulamentação, ele é reconhecido. 

Então acredito que eu não esteja 
colocando a mão em cumbu, mas eu estou 
votando uma regulamentação do teletrabalho, 
através de uma resolução da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo e eu voto 
favorável. 

Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) –Deputado Marcelo 
Santos, como vota? 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Com o relatório. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) –Deputado Marcos 
Madureira? (Pausa) 

Com o relatório. 
Deputado Engenheiro José Esmeraldo? 

(Pausa) 
Obrigado, deputado José Esmeraldo! 
Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado Bruno Lamas? (Pausa) 
Deputado Luciano Machado? (Pausa) 
Com o relatório. 
Aprovado por unanimidade na Comissão 

de Finanças. 
Mesa Diretora. 
Como vota, presidente Erick Musso? 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Com o relatório. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Como vota o 1.º 
secretário, deputado Dary Pagung? (Pausa) 

Com o relatório. 
Como vota o 2.º secretário, Coronel 

Alexandre Quintino? (Pausa) 
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Com o relatório. 
O deputado Bruno Lamas, na Comissão 

de Finanças, também votou favorável. 
Aprovado por unanimidade. 
Senhor presidente, devolvo a palavra a 

V. Ex.ª. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Coloco em discussão. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 

Aprovado. Voto do Sergio Majeski, voto 
contrário. 

Em Mesa para promulgação. 
 
2.Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Resolução n.º 14/2022, 
da Mesa Diretora, que denomina Alexandre 
Eneias Pimentel a sala de Libras, que será 
inaugurada sexta-feira, às 14h. É só o nome da 
sala. 

Convoco conjuntamente as Comissões 
de Justiça e de Finanças. 

Deputado Vandinho Leite. 
 

(2.Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do artigo 
227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Resolução n.º 
14/2022) 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Senhor presidente, 
mais um projeto da Mesa Diretora. Reunião 
conjunta das Comissões de Justiça e de 
Finanças. 

Projeto de Resolução n.º 14/2022, que 
denomina Alexandre Eneias Pimentel a sala de 
Libras, localizada nas dependências do Plenário 
Dirceu Cardoso, no edifício sede da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. (Pausa) 

Incluir também a Mesa Diretora. Reunião 
conjunta das Comissões de Justiça, de Finanças 
e a Mesa Diretora. 
 É uma matéria que denomina um espaço 
das dependências do plenário Dirceu Cardoso, 

aqui na sede da Assembleia Legislativa, com o 
nome de Alexandre Eneias Pimentel. É sim uma 
prerrogativa da Mesa Diretora encaminhar 
matérias como esta para esta Casa.  

Neste momento, vou avocar a matéria e 
vou também, desde já e sem demora, relatar 
pela constitucionalidade, legalidade, boa técnica 
legislativa e também pela aprovação da matéria.  

Em discussão.  
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PSB) – Quero 

discutir. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputada Janete 
para discutir. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PSB) –  Gostaria 

apenas: quem é o autor dessa matéria? (Pausa) 
Ah! É a Mesa? Só para esclarecer.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – É só colocando o nome da 
sala de Libras que vai ser inaugurada, aquelas 
moças que fazem a tradução em Libras, com o 
nome Alexandre Eneias Pimentel, que foi uma 
votação da comunidade surda esse nome. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PSB) – É porque 

não é um nome conhecido na sociedade 
capixaba. É para quem está votando saber de 
quem se trata. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Esse nome veio por 
indicação da comunidade surda do Espírito 
Santo.  

Acho que o Doutor Hércules pode 
explicar um pouquinho melhor.  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PSB) –  Acho que 

é importante.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – É importante.  
Doutor Hércules com a palavra.  
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PATRIOTA) 

– Senhor presidente, foi um pedido da 
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comunidade surda. Inclusive, indicação da Eliana 
e da Gisele, que fizeram um movimento e 
consultaram a comunidade para indicar o nome 
de uma pessoa que pudesse representar melhor 
a comunidade surda. Então, foi feita essa 
pesquisa, essa eleição e essa pessoa falecida foi 
escolhida para essa homenagem. É o nosso 
esclarecimento. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Ainda em 
discussão. (Pausa) 

Não havendo mais quem queira discutir, 
em votação na Comissão de Justiça. 

Como vota o deputado Dr. Emílio 
Mameri? (Pausa) 

Com o relatório. 
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Com o relatório.  
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
Com o relatório.  
Então, aprovado por unanimidade na 

Comissão de Justiça. 
 
Comissão de Finanças.  
Como vota o deputado Freitas? (Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
Deputado Marcelo Santos, Comissão de 

Finanças? (Pausa) 
Com o relatório.  
Deputado Marcos Madureira? (Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado Engenheiro José Esmeraldo? 

(Pausa) 
Com o relatório.  
Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
Com o relatório.  
Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Com o relatório. 

Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relatório. 
Aprovado por unanimidade na Comissão 

de Finanças. 
 
Mesa Diretora. 
Como vota o presidente Erick Musso? 

(Pausa) 
Com o relatório. 
Como vota o deputado Dary Pagung? 

(Pausa) 
Deputado Coronel Quintino, 2.º 

secretário? (Pausa) 
Com o relator. 
Aprovado por unanimidade, senhor 

presidente, nas comissões reunidas de Justiça, 
de Finanças e Mesa Diretora.  

Devolvo a palavra a V. Ex.ª. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Coloco em votação. 

Os deputados que aprovam, 
permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado. 
Em Mesa para promulgação o item 2, 

Projeto de Resolução n.º 14/2022. 
Item 3... (Pausa) 
Deputado Hércules para justificar voto e 

vamos para o item 3.  
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PATRIOTA) 
– Senhor presidente, prezados colegas 
deputados e deputadas, povo que nos assiste 
através da TV Assembleia, apesar da 
impaciência de algumas pessoas quando me 
dirigi à tribuna, estou aqui desde de manhã. 
Mais uma vez foi o primeiro que cheguei e não 
saí daqui.  

Então, quero justificar o meu voto, por 
que votei a favor e também mostrei como esse 
nome foi escolhido.  

Antes disso, quero lembrar que o 
deputado presidente Erick Musso tem feito na 
Assembleia um trabalho que nesses dezesseis 
anos que estou aqui eu nunca vi. Um trabalho 
importante de sensibilidade, um trabalho de 
inclusão, que, por esse tempo todo que estou 
aqui, eu nunca vi.  

Por exemplo, a Assembleia não tinha 
banheiro acessível, hoje nós temos banheiro 
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acessível. A Assembleia não tinha faixa tátil. 
Com a vinda do Carlos Ajur para o meu 
gabinete, é a primeira vez que se contrata um 
cego para o gabinete, a Assembleia mudou, hoje 
tem faixa tátil. A Assembleia não tinha as 
transmissões das sessões ordinárias em sinais 
de Libras, hoje tem para a comunidade surda. É 
isso que nós acabamos de votar agora há pouco. 
Quem está transmitindo a nossa fala agora é 
Eliana Burgarelli, que está falando para a 
comunidade surda.  

A Assembleia não tem ainda, mas terá, o 
presidente autorizou, elevador sonoro. Por quê? 
O cego digita o botãozinho no alfabeto Braille e 
sabe o andar que ele quer ir, mas, se ele quer ir 
ao oitavo andar e se o elevador parar no 
terceiro, ele não sabe, se ele estiver sozinho. 
Então, o elevador tem que falar e ele vai falar, o 
presidente autorizou também. 

Então, eu estou justificando o voto e 
fazendo esse registro desse trabalho importante 
de olhar especialmente para um povo que não 
era visto, um povo que realmente não é 
reconhecido. E nós queremos agradecer ao 
presidente por esse trabalho importante de 
inclusão, de olhar por aquele que não tem voz, 
não tem vez, mas felizmente o nosso presidente 
tem. Obrigado! 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Obrigado, Doutor 
Hércules.  

Já foi aprovado em Mesa para 
promulgação, então, o item 2.  

Nós vamos agora ao item 3, Projeto de 
Resolução n.º 26/2022. 

 

(3. Discussão única, em regime 
de urgência, nos termos do art. 
227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Resolução n.º 
26/2022) 
 

Essa alteração é do Núcleo de 
Atendimento ao Terceiro Setor, que é o Otacílio 
Coser, que simplesmente acrescenta uma 
palavra, não é isso, Doutor Hércules? Que 
acrescenta a palavra inclusão. Não é isso? 
(Pausa) 

Apenas isso. 

Deputado Vandinho Leite, Comissão de 
Justiça, Assistência Social, Finanças e Mesa 
Diretora.  

É simplesmente colocando o nome 
inclusão dentro da resolução.  

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LETE – PSDB) – Item 3 da pauta, o 
presidente Erick Musso acaba de explicar o 
objeto, a ementa do Projeto de Resolução n.º 
26/2022, que altera a redação da Resolução n.º 
6.934/2021, de 17 de março, que criou o Núcleo 
do Terceiro Setor Otacílio Coser. Então, é 
somente uma alteração de resolução que pode 
sim, perfeitamente, ser uma matéria da Mesa 
Diretora ou, na verdade, essa é uma 
prerrogativa, matérias como essa são 
prerrogativas da Mesa Diretora.  

De tal forma que eu vou avocar a 
matéria para relatar e vou relatar pela sua 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa e, claro, pela aprovação. (Pausa) 

Então, a reunião será conjunta das 
Comissões de Justiça, Finanças e Mesa Diretora. 
E a reunião da Comissão de Assistência Social 
será uma reunião em separado.  

Então, opino aos demais pares pela 
aprovação, legalidade, constitucionalidade e 
boa técnica legislativa.  

Em discussão.  (Pausa)  
Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  
Como vota, na Comissão de Justiça, o 

deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado Marcelo? (Pausa) 
Deputado Rafael Favatto? (Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado Freitas? (Pausa) 
Com o relatório. 
Aprovado por unanimidade na Comissão 

de Justiça.  
 

Comissão de Finanças. 
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Como vota o deputado Freitas? (Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado Marcos Madureira?  
 

O SR. MARCOS MADUREIRA – (PP) – 
Com o relatório.  

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LETE – PSDB) – Deputado 
Engenheiro José Esmeraldo? (Pausa) 

Com o relator. 
Deputado Dr. Emílio? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado Dr. Rafael? (Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado Luciano Machado? (Pausa) 
Deputada Janete? (Pausa)  
Aprovado por unanimidade na Comissão 

de Finanças. 
 
Mesa Diretora. 
Como vota o presidente Erick Musso? 

(Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado Dary Pagung, secretário? 

(Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado segundo secretário, Alexandre 

Quintino? (Pausa) 
Com o relatório. 
Aprovado por unanimidade, senhor 

presidente, na reunião conjunta das Comissões 
de Justiça, Finanças e Mesa Diretora. 

Devolvo a palavra a V. Ex.ª.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Convoco, agora, a 
Comissão de Assistência Social, Doutor Hércules, 
que pediu que fizesse separado das demais que 
foram conjuntas. 

V. Ex.ª está com a palavra. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DOUTOR HÉRCULES – PATRIOTA) – Senhor 

presidente, na ausência do presidente Marcos 
Garcia, convoco a Comissão de Assistência 
Social. 

Deputada Iriny Lopes? (Pausa) 
Ausente. 
Deputado Bruno Lamas? (Pausa) 
Ausente. 
Deputado Marcos Mansur? (Pausa) 
Ausente. 
Vamos ver se o deputado está 

presente... (Pausa) 
Deputado Bruno Lamas, presente. É 

suplente da Comissão de Assistência Social.  
Vou avocar a matéria para relatar e vou 

relatar pela sua aprovação, com relação à 
alteração do Núcleo de Inclusão do Terceiro 
Setor Otacílio Coser, que realmente tem feito 
um trabalho espetacular aqui na Assembleia, 
capacitando as associações para que elas 
pudessem ter direito a acesso a verbas, enfim, 
todo o direito que elas têm. Infelizmente, 
algumas nem sabem os direitos que têm. 

Então o Carlos Ajur tem feito um 
trabalho muito bom nesse Núcleo de Inclusão 
do Terceiro Setor Otacílio Coser, razão pela qual 
relato pela sua aprovação. 

Coloco em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, 

coloco em votação. 
Como vota o deputado Bruno Lamas? 

(Pausa) 
Vota a favor.  
Eu acompanho. 
Aprovado.  
Devolvo ao presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Todas as Comissões, 
então, aprovadas.  

Coloco em votação. 
Os deputados que aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovado o Projeto de Resolução n.º 
26/2022. 

Em Mesa para promulgação. 
 
Item 04 - Projeto de Lei n.º 377/2021, do 

Governo do Estado, que altera a Lei n.º 7000 e 
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dispõe sobre ICMS, operações relativas à 
circulação de mercadorias. 

 
(4. Discussão única, em regime 
de urgência, nos termos do 
artigo 227 do Regimento Interno, 
do Projeto de Lei n.º 377/2021) 

 
Comissão de Defesa do Consumidor e 

Finanças. 
Já passou pela de Justiça e assim por 

diante, pela constitucionalidade. 
Deputado Vandinho Leite para fazer, 

então, conjunta: Defesa do Consumidor e 
Finanças. 

Está com a palavra. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Senhor presidente, 
a área técnica está pedindo um minuto só para 
avaliar se é possível tecnicamente eu relatar 
esta matéria. Eles me pediram um minuto aqui, 
se V. Ex.ª... 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Ah, porque você foi, da 
Comissão de Justiça, o relator? 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Isso! Não, só estão 
avaliando se eu... 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Pode ser o Freitas. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Pode ser? 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Então o Freitas para fazer 
a comissão conjunta de Defesa do Consumidor e 
de Finanças, o item 4, que é do Governo do 
Estado. 

Pode ser Vandinho? (Pausa) 
Então está ok. 
Comissão conjunta, deputado Freitas! 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FREITAS – PSB) – Senhor presidente, trata-se 

da discussão única, em regime de urgência nos 
termos do art. 227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 377/2021, oriundo da 
Mensagem Governamental n.º 165/2021, que 
altera a Lei n.º 7.000, de 27 de dezembro de 
2001, que dispõe sobre o imposto sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias 
e sobre prestação de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de 
comunicação, dando maior segurança jurídica 
para os contribuintes, já que possibilita que a 
ratificação de dados e documentos relativos a 
créditos tributários já inscrito em dívida ativa 
produz efeitos, desde que seja auditada pelo 
Fisco e legitimada nas operações. Publicado no 
Ales Digital no dia 12/02/2022. 

Parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça pela constitucionalidade, legalidade e 
boa técnica legislativa; projeto esse que está na 
Casa desde 2021. 

Estou relatando nas Comissões de 
Defesa do Consumidor e de Finanças.  

Avoco para relatar e vou relatar pela 
aprovação nas duas comissões, uma vez que já 
está relatada pela constitucionalidade na 
Comissão de Constituição e Justiça. 

Coloco o parecer em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, 

passo a colher os votos na Comissão de 
Finanças. 

Como vota o deputado Dr. Emílio 
Mameri? (Pausa) 

Com o relator. 
Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Marcos Madureira? (Pausa) 
Com o relator.  
Aprovado na Comissão de Finanças. 
 
Comissão de Defesa do Consumidor. 
Como vota o deputado Vandinho Leite? 

(Pausa) 
Com o relator. 
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Deputado Delegado Danilo Bahiense? 
(Pausa) 

Com o relator. 
Deputado Carlos Von? (Pausa) 
Com o relator. 
Também aprovado na Comissão de 

Defesa do Consumidor. 
Devolvo à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Obrigado, deputado 
Freitas. 

Coloco em votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão; os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Aprovado. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
Item 05. Este item 05 aqui... 
Cadê o deputado Dary Pagung? Nós 

vamos ter que quebrar um pouquinho aqui de 
cabeça e suspender a sessão um pouco.  

 
(5. Discussão única, em regime 
de urgência, nos termos do art. 
227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 147/2022) 

 
O deputado Gandini apresentou um 

nome, o deputado Favatto, outro nome, e agora 
o Governo quer botar um nome na ciclovia da 
ponte. E aí eu preciso que o Governo busque um 
acordo, ou senão... Três nomes...  
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Deputado Erick, acho que, lá trás, 
quando o ex-governador Gerson Camata 
faleceu, nós quisemos, em conjunto com alguns 
deputados que a gente conversou, na época, 
fazer uma homenagem ao ex-governador 
Gerson Camata. Ciclovia da Vida, e a ciclovia 
passaria a se chamar Gerson Camata, o nosso 
ex-governador.  

Eu acho que é uma justa homenagem a 
um homem visionário, que defendeu o estado 
do Espírito Santo, ter na ponte ali, onde a 
ciclovia é para salvar as vidas no estado do 
Espírito Santo, um político empreendedor, que 

ligou todos os municípios do estado do Espírito 
Santo no asfalto. E, agora, vai ficar ligando, 
através da vida, Vila Velha e Vitória.  

Então é uma justa homenagem que nós 
pensamos lá. Por isso eu defendo o nome do ex-
governador Gerson Camata. E aqui o Danilo, que 
prendeu em flagrante o Marquinhos. É um 
pedido que eu faço para que a gente permaneça 
com o nome de nossa autoria, Gerson Camata, 
na ciclovia da ponte. (Pausa) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Sob orientação aqui do 
líder do Governo e com acordo e aquiescência 
dos nobres parlamentares, nós vamos baixar de 
pauta, tendo em vista que não pode pedir vista, 
porque nós estamos nas três últimas sessões. E 
esse projeto ficará para análise... (Pausa) 

Espera aí! Um minutinho! Espera aí!  
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Para esclarecer aqui, deputado 
Freitas, são três nomes que estão sendo 
sugeridos: o meu projeto é Gerson Camata; o 
outro nome é Ciclovia da Vida; e o outro nome é 
Detinha Son, que é uma ciclista que foi falecida, 
que morreu atropelada. Então são três nomes: 
Gerson Camata, Detinha Som e Ciclovia da Vida.  
 

O SR. FREITAS – (PSB) – E não pode 
colocar o nome de quem está vivo, moço? Fazer 
uma homenagem ao cara que está vivo. Se tem 
alguém que lutou por aquilo se chama Euclério 
Sampaio, gente, entendeu? 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PSB) – Deixa eu 

falar uma coisa:  deputado Erick, eu acho que 
precisa...  (Pausa) 

Está tentando no entendimento? Ótimo. 
Porque tem que ver o que aconteceu, porque a 
Detinha, Erick, era uma ativista do ciclismo. 
Então, aquilo ali é exatamente uma via para 
ciclista.  

Gerson Camata era um ícone no estado 
do Espírito Santo. Nós temos que ver, inclusive, 
um fato importante para poder estar 
nominando. Já tem, inclusive, algumas rodovias 
com o nome de Gerson Camata. Eu acho que 
devia se atentar para o nome da Detinha até 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100380034003100360030003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



44 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 03 de janeiro de 2023 

pela circunstância da sua morte. A Detinha 
morreu atropelada numa via. Ela estava em 
pleno ativismo, ela estava fazendo a atividade 
dela de ciclismo e foi atropelada. (Pausa) 
Pode.  
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Deputado Erick, na realidade são 
duas ciclovias que nós temos que dar o nome.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Ok. 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – A ciclovia que liga Vitória a Vila 
Velha e a ciclovia que liga Vila Velha a Vitória, 
porque cada uma é de um lado da ponte. Então, 
nós botamos uma ciclovia na ida de Gerson 
Camata e na volta de Detinha Son, e acabamos 
com o problema.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – É isso.  
Deputado Vandinho Leite, pela Comissão 

de Justiça. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Senhor presidente, 
item cinco. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – É terminativa a matéria, 
hein? É o que você martelar aí... 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Já foi. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – É o nome. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – É isso, vamos lá. 
Senhor presidente, então, o item cinco 

da matéria, Projeto de Lei 147/2022, de autoria 
do deputado Rafael Favatto, que acrescenta 
item ao Anexo I da Lei n.º 10.975, de 14 de 
janeiro de 2019. E tem anexa, por se tratar de 
matéria correlata, a Mensagem n.º 939/2022, 
do Governo do Estado, encaminhando o Projeto 

de Lei n.º 296/2022, que também altera esse 
mesmo item da Lei Ordinária n.º 10.975, 
denominando Ciclovia da Vida Detinha Son a 
ciclovia da ponte deputado Darcy Castello de 
Mendonça, que liga os municípios de Vitória e 
Vila Velha, no estado do Espírito Santo. 

Antes mesmo de relatar, gostaria de 
ouvir aqui o autor da matéria, deputado Dr. 
Rafael Favatto. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Obrigado, deputado Vandinho. 
Eu gostaria de sugerir aos nobres 

colegas, conversando aqui com o deputado Dary 
Pagung, o governador já tinha prometido o 
nome da Detinha Son à família, aos ciclistas e a 
muitas pessoas, ativistas. E aí o compromisso do 
líder do Governo de colocar o nome do Gerson 
Camata, o nosso ex-governador, numa futura 
obra do Governo a ser inaugurada no ano de 
2023. 

Então, seria importante deixar 
registrado, o líder do Governo, vai continuar 
aqui na Casa, não sei se na posição de líder do 
Governo. Mas fica incumbido V. Ex.ª de dar o 
nome Gerson Camata a uma outra obra 
importante que o Governo do Estado faça aqui 
no estado do Espírito Santo. E mantém-se a 
homenagem que o governador já tinha se 
comprometido. 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – 

Presidente, deputado Vandinho, primeiro 
agradecer a compreensão do deputado Rafael 
Favatto. Então, num acordo, nós sabemos que o 
nosso ex-senador e nosso ex-governador 
também já foi homenageado com o nome da 
Segunda Ponte, mas fazemos o compromisso 
que na próxima legislatura, uma futura obra do 
Governo do Estado, porque o ex-governador 
Gerson Camata é um governador que merece 
todas as homenagens da população capixaba.  

Queria agradecer a sua compreensão. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PSB) – Boa 

lembrança, deputado Rafael. A Segunda Ponte, 
por lei, nesta Casa, acredito que foi votado, 
salvo engano, ano passado, se chama Gerson 
Camata.  
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O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Item cinco, então, 
já, como eu falei anteriormente, avoquei a 
matéria para relatar. É prerrogativa, sim, tanto 
do deputado, que no caso é o deputado Rafael 
Favatto, quanto do Governo, do Poder 
Executivo, matérias denominando espaços 
públicos e, neste caso, então, é uma matéria 
constitucional. Ou seja, eu vou relatar pela 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa, acatando o texto do projeto do 
Governo, que é o Projeto n.º 296/2022. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo que queira discutir, em 

votação, na Comissão de Justiça. 
 Como vota o deputado Dr. Emílio 
Mameri? (Pausa) 
 Com o relatório. 
 Como vota a deputada, querida Janete 
de Sá? (Pausa)  
 Com o relatório. 
 Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
 Com o relatório. 
 Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
 Com o relatório. 
 Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
 Com o relatório. 
 Deputado Freitas? (Pausa) 
 Com o relatório. 
 Então, aprovado por unanimidade, 
senhor presidente. Matéria aprovada na 
Comissão de Justiça, conforme texto do 
Governo. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Ok. Então, só deixando de 
forma clara que os dois projetos, do deputado 
Gandini e do deputado Favatto, que estavam 
em anexo, foram aprovados, mas com o nome, 
prevaleceu o projeto original do Governo do 
Estado, com o nome Detinha Son, nome da 
ciclovia da Terceira Ponte. 

Como é terminativa, à Secretaria para 
extração dos autógrafos. 

 

Item 6. Projeto de Lei Complementar n.º 
31/2022, do Tribunal de Contas. 

 
(6. Discussão única, em regime 
de urgência, nos termos do 

artigo 227 do Regimento Interno, 
do Projeto de Lei Complementar 
n.º 31/2022) 

  
 Convoco, conjuntamente, as Comissões 
de Justiça, de Cidadania e de Finanças, 
deputado Vandinho Leite. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Item 6. Regime de 
urgência do Projeto de Lei Complementar n.º 
31/2022, de autoria do Tribunal de Contas, que 
altera a Lei Complementar n.º 959, de 16 de 
dezembro de 2020, que dispõe sobre a 
contratação por tempo determinado pelo 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. 
 O Tribunal de Contas do Estado, que hoje 
é muito bem gerido pelo conselheiro e ex-
deputado Rodrigo Chamoun, é referência no 
país de austeridade fiscal, e é, sim, prerrogativa 
do Tribunal de Contas a contratação e, nesse 
caso específico, é uma contratação por tempo 
determinado, mostrando ainda mais o 
compromisso fiscal do nosso órgão de contas do 
nosso Estado do Espírito Santo. 
 Então, senhor presidente, eu avoco a 
matéria para relatar. Vou relatar na reunião 
conjunta das Comissões de Justiça, de Cidadania 
e de Finanças pela constitucionalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa da matéria. 
  Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação na Comissão de Justiça. 

Como vota o deputado Dr. Emílio 
Mameri? (Pausa) 
 Com o relatório. 
 Deputada Janete de Sá? (Pausa)  
 Com o relator. 
 Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
 Com o relatório. 
 Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
 Com o relatório. 
 Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
 Com o relatório. 
 Deputado Freitas? (Pausa) 
 Com o relatório. 
  

Então, senhor presidente, aprovado por 
unanimidade na Comissão de Justiça, mas é uma 
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reunião conjunta com as Comissões de 
Cidadania e de Finanças, então, neste momento, 
já colho os votos na Comissão de Finanças. 

Como vota o deputado Freitas? 
Deputado Freitas, como vota? (Pausa) 
 Com o relatório. 

Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
 Com o relatório. 
 Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
 Com o relatório. 

Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
 Com o relatório. 

Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
 Com o relatório. 

Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
 Com o relatório. 
 Deputado Bruno Lamas? (Pausa) 
 Com o relatório. 

Deputado Luciano Machado? (Pausa) 
 Com o relatório. 
 Aprovado por unanimidade na Comissão 
de Finanças. 
 

Comissão de Cidadania. Comissão de 
Defesa da Cidadania, deputado Luciano 
Machado? (Pausa) 

Com o relatório. 
Deputado Bruno Lamas? (Pausa) 
Com o relatório. 
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Com o relatório. 
Deputada Iriny? (Pausa) 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
Com o relatório. 
Aprovado por unanimidade na Comissão 

de Cidadania. 
Então, senhor presidente, devolvo a 

matéria a V. Ex.ª, matéria da nossa Corte de 
Contas do Espírito Santo, aprovada por 
unanimidade na reunião conjunta das 
Comissões de Justiça, de Cidadania e de 
Finanças, e devolvo a palavra para V. Ex.ª. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Projeto de lei 
complementar, o painel está aberto, então, para 
votação. 

Os deputados que votarem SIM, 
aprovam; os que votarem NÃO, rejeitam. 

É um projeto do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo, encaminhado pelo 
conselheiro presidente, Rodrigo Chamoun, e os 
demais membros que aprovaram esse projeto 
no Pleno, que trata de questões particulares do 
Tribunal de Contas do Estado. (Pausa)  

 

(Procede-se ao registro dos 
votos) 

 

Não! Mas a turma aí vai votar... Não 
tem... A turma está com o coração... 

Pode começar a votação, rapaz. Você 
não garante o tranco, não, rapaz? Botar a turma 
aqui dentro. 

Bora. 
Não, Assumção vai votar... Bora! 
Peço, deputado Dr. Emílio, deputado 

Doutor Hércules, se vai votar, deputado 
Xambinho... 

 

(Votam SIM os senhores 
deputados Adilson Espindula, 
Alexandre Xambinho, Bruno 
Lamas, Capitão Assumção, 
Coronel Alexandre Quintino, 
Dary Pagung, Delegado Danilo 
Bahiense, Doutor Hércules, Dr. 
Rafael Favatto, Dr. Emílio 
Mameri, Freitas, Janete de Sá, 
Luciano Machado, Raquel Lessa, 
Torino Marques e Vandinho 
Leite) 

 

Dezesseis SIM, uma abstenção.  
Mais alguém falta votar? Porque já está 

aprovado o projeto. Pelo quorum, já está ok. 
(Pausa)  

Direito dele, vamos respeitar. Ok? 
Então, dezesseis SIM, uma abstenção, 

fica aprovado o Projeto de Lei Complementar 
n.º 31/2022 do Tribunal de Contas do Estado do 
Espírito Santo.  

À Secretaria para extração dos 
autógrafos. 

 

Item n.º 7, Projeto de Lei n.º 443, do 
Governo do Estado. Existem emendas ao 
projeto do deputado Majeski. 
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 (7. Discussão única, em regime 
de urgência, nos termos do 
artigo 227 do Regimento Interno, 
do Projeto de Lei n.º 443/2022) 

 
Eu convoco, conjuntamente, as 

Comissões de Justiça, de Meio Ambiente e de 
Finanças. Deputado Vandinho Leite. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Senhor presidente, 
então, item 7 da pauta, discussão do Projeto de 
Lei n.º 443/2022, oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 1.587/2022, que dispõe 
sobre a divulgação de dados ambientais no 
Portal de Transparência do Governo do Estado 
do Espírito Santo. Essa matéria tem uma 
emenda anexada ao projeto, de autoria do 
deputado Sergio Majeski.  

Deputado Sergio Majeski para que ele 
possa esclarecer a emenda proposta ao projeto 
nesse momento. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Então 

esse projeto, na verdade, é um projeto que o 
Governo tinha que mandar, aqui para a Casa, 
para regulamentar essa transparência dos dados 
ambientais. E chegou, deputado Vandinho, e 
nós aprovamos esse projeto aqui na Assembleia 
e o Governo vetou. Então o Governo está 
mandando o projeto agora só que não tem 
alguns itens que tinham no projeto original, que 
seriam os dados sobre as áreas embargadas, 
arrecadação de multas, autorização de 
desmatamento e de supressão de vegetação, 
degradação, desmatamento e monitoramento 
dos TACs e dos TCs. É o que está sendo 
acrescentado ao projeto que o Governo 
mandou.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Ok, deputado 
Sergio Majeski.  

Então avoco a matéria para relatar após 
a explanação do deputado.  

Essa é uma matéria que tem, sim, 
prerrogativa de ser enviada para esta Casa para 
apreciação do Governo do Estado. O mérito 
dispõe sobre a divulgação de dados ambientais 

no Portal da Transparência, ou seja, 
transparência é sempre importante e a emenda 
do deputado Sergio Majeski deixa ainda mais 
claro o formato dessa transparência.  

Então eu vou acatar a emenda – 
conversei aqui com o deputado, líder do 
Governo, Dary Pagung – como uma emenda 
anexada à matéria. Então, eu vou relatar pela 
constitucionalidade, juridicidade, boa técnica 
legislativa e pela aprovação, com emenda 
anexada, de autoria do deputado Sergio 
Majeski.  

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, em 

votação na Comissão de Justiça.  
Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Com o relatório. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) –Deputada Janete de 
Sá? (Pausa) 

Com o relatório.  
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Com o relatório.  
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relatório.  
Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
Com o relatório.  
Deputado Freitas? (Pausa) 
Com o relatório.  
Aprovado por unanimidade na Comissão 

de Justiça. 
 
Comissão de Meio Ambiente. 
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Com o relatório.  
Deputado Bruno Lamas? (Pausa) 
Com o relatório.  
Deputado Vandinho Leite. Eu vou 

também, claro, acompanhar o meu relatório.  
Aprovado por unanimidade na Comissão 

de Meio Ambiente.  
 
Comissão de Finanças.  
Como vota o deputado Freitas? (Pausa) 
Com o relatório da Comissão de 

Finanças.  
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Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Com o relatório. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) –Deputado Dary 
Pagung? (Pausa)  

Pedir ao líder do Governo que convoque, 
- convoque é uma palavra muito feia, né? - que 
possa pedir o favor à base, porque está difícil 
aqui de terminar as matérias, para que possa 
estar presente se possível.   

Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
Com o relatório. Deputado Dr. Rafael? 

Perdão.  
Deputado Xambinho? (Pausa) 
Aprovado, por unanimidade, na 

Comissão de Finanças.  
Na verdade aprovado na reunião 

conjunta das Comissões de Justiça, de Meio 
Ambiente e de Finanças.  

Devolvo a palavra a V. Ex.ª, senhor 
presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Obrigado, deputado Vandinho. 
Assumindo a presidência, vou colocar em 

discussão o projeto.  
Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão, os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Aprovado.  
À Comissão de Justiça para a redação 

final porque teve uma emenda.  
Deputado Vandinho Leite com a palavra.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Então, redação 
final, reunião somente da Comissão de Justiça. 
Matéria oriunda do Governo do Estado, de n.º 
1587.  

Então, eu vou relatar pela 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa da redação final, com a emenda 
aditiva do deputado Sergio Majeski. É o que eu 
opino neste momento aos demais pares.  

Em discussão. (Pausa)  
Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 
Como vota o deputado Dr. Emílio 

Mameri? (Pausa) 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Com o relatório.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Com o relatório. 
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
Está presidindo.  
Deputado Freitas? (Pausa) 
Com o relatório.  
Aprovado por unanimidade a redação 

final. 
Senhor presidente, devolvo a palavra a 

V. Ex.ª.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Obrigado, deputado Vandinho. 
Em votação a redação final.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão, os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Aprovado.  
À Secretaria para extração de autógrafos.  
 
Passamos ao item 8.  
 

(8. Discussão única, em regime 
de urgência, nos termos do art. 
227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei Complementar n.º 
38/2022) 

 
Convoco a Comissão de Justiça, 

deputado Vandinho, em conjunto com a 
Comissão de Segurança e de Finanças. Justiça, 
Segurança e Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Ok.  
Então, item 8. Discussão 

única, em regime de urgência, do Projeto de Lei 
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Complementar n.º 38/2022, oriundo de uma 
Mensagem do Poder Executivo de n.º 1139, que 
tem como objetivo a alteração da Lei 
Complementar n.º 756, de 27 de dezembro de 
2013, a Lei Complementar n.º 4, de 15 de 
janeiro de 1990 e a Lei Complementar n.º 892, 
de 6 de abril de 2018, para promover 
modificação nas legislações que fazem a divisão 
das delegacias por regional e circunscrição, as 
normas pertinentes à estrutura da Polícia Civil 
quanto à central de teleflagrante e a 
Gratificação por Acúmulo de Titularidade, GAT, 
paga mensalmente ao delegado de polícia 
mesmo que este esteja respondendo 
cumulativamente por outra delegacia, 
independente de se tratar de mesma ciência 
circunscrição.  

Avoco a matéria para relatar na reunião 
conjunta das Comissões de Justiça, de 
Segurança e de Finanças.  

Então, é uma matéria que na sua 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa está clara, até porque é uma matéria 
oriunda do Governo na área de Segurança 
Pública, que trata sobre gratificação por 
acúmulo de titularidades de delegados de 
polícia. 

E, neste momento, eu também acredito 
que no mérito seja uma matéria...  

Oi? Quer relatar, deputado Danilo? 
(Pausa) 

Então, eu vou relatar pela 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa e acreditando também, no meu 
entender, que é uma matéria importante para 
os delegados de polícia deste estado.  

Então, vou relatar pela aprovação. Opino 
aos demais pares este relatório e coloco em 
discussão. (Pausa)  

Não havendo quem queira 
discutir, em votação na Comissão de Justiça. 

Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Com o relatório. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Com o relatório.  
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 

Com o relatório.  
Deputado Dr. Rafael 

Favatto?  (Pausa) 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado Freitas? (Pausa) 
Com o relatório. 
Aprovado por unanimidade na Comissão 

de Justiça. 
 
Comissão de Segurança, neste momento. 
Deputado Coronel Alexandre Quintino? 

(Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado Delegado Danilo Bahiense? 

(Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado Capitão Assumção? (Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado Luciano Machado? (Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado Freitas? (Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado Bruno Lamas? (Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relatório. 
Aprovado por unanimidade na Comissão 

de Segurança. 
 
Comissão de Finanças. 
Como vota o deputado Freitas? (Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado Bruno Lamas? (Pausa) 
Com o relatório. 
Deputado Luciano Machado? (Pausa) 
Com o relatório. 
Aprovado por unanimidade na Comissão 

de Finanças. 
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Então, senhor presidente, devolvo a 
palavra a V. Ex.ª. 

Matéria aprovada por unanimidade na 
reunião conjunta das Comissões de Justiça, de 
Segurança e de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – O painel está aberto para 
votação. Por se tratar de PLC, votação nominal. 

A liderança do Governo encaminha voto 
SIM. Todo mundo com espírito natalino. 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Obrigado, 

presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – 2023 chegando, alinhado. 
Vamo que vamo! (Pausa) 

 
(Procede-se ao registro dos 

votos) 
 
Agradecendo os votos unânimes da 

bancada do PL, nós vamos encerrar essa 
votação. 

 
(Votam SIM os senhores 
deputados Adilson Espindula, 
Alexandre Xambinho, Bruno 
Lamas, Capitão Assumção, 
Coronel Alexandre Quintino, 
Dary Pagung, Delegado Danilo 
Bahiense, Doutor Hércules, Dr. 
Rafael Favatto, Dr. Emílio 
Mameri, Freitas, Hudson Leal, 
Janete de Sá, Luciano Machado, 
Raquel Lessa, Sergio Majeski, 
Torino Marques e Vandinho 
Leite) 

 
Deputado Dary Pagung, com a sua 

habilidade que lhe é peculiar, trabalhando a 
costura dos votos.  

Está aprovado, então, o PLC n.º 756. 
À Secretaria para extração dos 

autógrafos, com dezoito votos SIM e uma 
abstenção.  

 
Projeto de Lei n.º 303, deputado Majeski.  

(9.Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 
303/2022) 

 
Comissão de Educação, deputado Bruno 

Lamas, em conjunto com a Comissão de 
Finanças.  

V. Ex.ª está com a palavra para presidir 
as comissões conjuntas.  
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(BRUNO LAMAS – PSB) – Senhor presidente, 
assumo as comissões reunidas, Comissão de 
Educação e Comissão de Finanças. 

Entendo e já antecipo que a visão da 
Comissão de Educação... A Comissão de 
Educação opina no mérito, senhor presidente, já 
a função do deputado Freitas, na Comissão de 
Finanças, é preservar as questões 
orçamentárias, impactos. (Pausa) 

Da minha parte, não há problema, mas 
eu creio que vai haver divergência. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Quer fazer separado ou 
quer fazer em conjunto? 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(BRUNO LAMAS – PSB) – Posso fazer em 
conjunto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Pode ser conjunto, 
Freitas? (Pausa) 

Ponto! Bora.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(BRUNO LAMAS – PSB) – Senhor presidente, o 
projeto do deputado Majeski tem uma redação 
curta e objetiva. 

 O tempo destinado a horas/aula 
corresponderá à metade da carga horária 
semanal. Hoje, o tempo destinado é de um 
terço.  

É lógico que, dentro desse contexto, eu 
poderia trazer aqui algumas narrativas, 
deputado Majeski, de complementações, de 
suportes, de apoio pedagógico, apoio de 
profissionais, como é o caso do Governo do 
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Estado do Espírito Santo, no suporte ao 
planejamento.  

Por exemplo, a garantia do cumprimento 
de um terço da jornada de trabalho do 
professor destinado a horas/atividades é 
concedida às escolas que ofertam o ensino 
fundamental, anos finais, e ensino médio, carga 
horária para que um professor por área de 
conhecimento de funcionamento coordene e 
articule o trabalho entre os demais docentes 
das disciplinas da área conhecimento curricular, 
conforme previsto nos arts 12 e 13 da Portaria 
n.º 154, denominado Professor Coordenador de 
Área, o PCA.  

Entre as suas atribuições, destaca-se a 
orientação, o acompanhamento da elaboração 
dos planos de ensino dos professores, o 
assessoramento da equipe de professores na 
elaboração e execução do planejamento 
didático pedagógico, bem como na correta 
escrituração dos registros dos diários de classe; 
o diagnóstico com o corpo docente acerca das 
dificuldades de aprendizagem do estudante; a 
organização com o pedagogo da agenda de 
planejamento de estudo semanal, com os 
professores por área de conhecimento; a 
elaboração do desenvolvimento, 
acompanhamento de atividade estudos 
destinados a reuniões diárias de conhecimento; 
a coordenação e a organização da seleção de 
material adequado a situações do processo de 
ensino e aprendizagem, além da promoção de 
ações e formações continuadas aos professores 
de sua área, de conhecimento em articulação 
como o diretor escolar, o coordenador 
pedagógico e os pedagogos.  

Quanto aos tempos/espaços destinados 
ao planejamento educacional coletivo, para 
além das horas/atividades do professor, o 
calendário escolar prevê a jornada de 
planejamento pedagógico, que acontece pelo 
menos três vezes ao longo do ano letivo, além 
dos dias destinados aos conselhos de classes 
trimestral e final. 

A responsabilidade da equipe gestora da 
escola – e aí compartilhada – é o momento em 
que os profissionais da educação se reúnem 
para planejar o ano/semestre letivo, partilhar 
experiências e ideias, ensinar e aprender na 

coletividade, sempre com propósito de 
promover uma melhor organização do trabalho 
pedagógico por meio da análise dos indicadores 
educacionais, os valores da cultura da escola 
como o foco da aprendizagem.  

Então, não podemos desconsiderar a 
incontestável relevância do tema destinado à 
hora/atividade do professor, bem como as 
políticas complementares ora apresentadas.  

É importante ampliar essa carga horária. 
A questão e a minha preocupação, deputado 
Freitas, V. Ex.ª que preside a Comissão de 
Finanças, é que isso possa não impactar na 
implementação.  

Eu sinto falta de um estudo aqui. É a 
necessidade de um estudo de um impacto para 
a implementação da carga horária proposta pelo 
referido projeto, considerando a diversidade da 
oferta da rede pública estadual, principalmente 
em escolas localizadas na zona rural, uma vez 
que incidirá na quantidade de professores 
requeridos por componente curricular. É 
somente aí que eu me atento, que eu me apego.  

No mérito, na Comissão de Educação, 
nós vamos opinar pela aprovação da matéria, 
mas as comissões estão reunidas, e na Comissão 
de Finanças vai ser necessário observar, e aí é 
importante ouvir o deputado Majeski, porque, 
naquilo que ele amplia o tempo, dobra o tempo 
do planejamento da hora/aula, pode ser que 
fique desguarnecido, deputado Majeski, a 
escola, as atividades, como aqui relacionadas, e 
isso impacte na contratação, ou seja, aí sim tem 
ordenação de despesa. 

Então, estamos diante de um impasse. 
Mas, na Comissão de Educação, deputado Dary, 
que analisa apenas o mérito, a Comissão é pela 
aprovação. Eu vou colher os votos na Comissão 
de Educação.  

Eu até já provoquei V. Ex.ª. Com a 
palavra o deputado Sergio Majeski.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Meus 

cumprimentos ao deputado Dary Pagung, que 
preside a sessão neste momento, aos demais 
deputados. Então, nós estamos propondo e esse 
projeto, eu gostaria de lembrar, esse projeto 
está na pauta desde julho. Uma semana antes 
do recesso de julho, esse projeto já estava na 
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pauta em regime de urgência. E só hoje, quer 
dizer, julho, agosto, setembro, outubro, 
novembro, dezembro, cinco meses depois é que 
nós estamos votando esse projeto.  

Eu estive com o próprio governador, 
deputado Bruno. E aí o senhor que questiona 
essas questões, eu estive numa reunião com o 
governador e com o secretário da Casa Civil para 
falar sobre esse projeto e aquele projeto do 
bônus desempenho que já foi votado. Naquela 
ocasião, o governador determinou ao secretário 
da Casa Civil que ele fizesse uma reunião 
comigo, com o secretário de Educação para ver 
a viabilidade desse projeto. Naquela ocasião, 
numa reunião com o secretário da Casa Civil e o 
secretário de Educação, o secretário da Casa 
Civil ponderou que ele precisava fazer um 
estudo em relação à questão de impacto 
financeiro e tal.  

Na época, isso foi no mês de outubro, o 
secretário de Educação e o secretário da Casa 
Civil disseram: olha, se a gente ampliar o tempo 
para cinquenta por cento, isso significará a 
contratação de um grande número de 
profissionais. E aí o secretário da Casa Civil ficou 
de fazer um estudo da possibilidade de ampliar 
em uma hora o planejamento para a carga 
horária cheia. Por exemplo, ao invés de ser, hoje 
é basicamente assim: vinte e cinco horas, cinco 
são de planejamento. Passaria a ter seis horas 
de planejamento.  

Ele me daria a resposta na semana 
seguinte. Eu não lembro qual era o dia da 
semana. Mas ele demorou a dar essa resposta e 
enviou-me, por WhatsApp, um estudo da 
ampliação de uma hora de planejamento. Eu 
respondi a ele, também por WhatsApp: bom, 
tudo bem. Você fez o estudo. Agora, quando é 
que a gente vai se reunir para discutir, ver o que 
dá para fazer. Dá para avançar? Não dá? O 
estudo está provando que o Estado não tem 
condição? Como que é? 

Não me foi respondido absolutamente 
nada. Depois de insistir muito, já em novembro, 
na semana que a sexta-feira era dia 25 de 
novembro, eu cobrei mais uma vez o secretário 
da Casa Civil. Ele me respondeu: estou em uma 
reunião, assim que terminar eu vou te ligar, mas 

a reunião para tratar desse assunto está 
marcada para o dia 25, que era uma sexta-feira. 

Ninguém confirmou a reunião, a reunião 
não existiu. Eu cobrei várias vezes do secretário 
da Casa Civil sobre esta questão. Um dia aqui 
pediram para eu baixar de pauta um outro 
projeto e eu baixei, cobrando mais uma vez. 
Mandei esse vídeo da cobrança para o 
governador, o governador me respondeu que já 
tinha enviado novamente para o secretário da 
Casa Civil, e até hoje não foi feito nada.  

Então, olha só, ninguém é dono da razão, 
deputado Bruno. Ninguém é dono da razão. Eu 
não estou querendo impor nada. Eu entendo a 
questão de que projetos que envolvam 
questões financeiras precisam ser discutidos. A 
questão é a forma com que o secretário da Casa 
Civil simplesmente me ignorou, não me 
respondendo absolutamente nada. Se não dava 
mais, olha só, bastava pegar o telefone, como 
ele fez na época da campanha para o segundo 
turno, várias vezes, ou me mandar pelo 
WhatsApp, dizendo assim: Olha, nós não temos 
mais interesse em continuar discutindo isso. Ou 
então assim: é impossível que a gente... Alguma 
coisa! 

Mas nada. Nada! Um silêncio absoluto! O 
secretário da Casa Civil simplesmente me 
ignorou. Depois de ter me dito que me ligaria e 
que a reunião estava marcada para o dia 25 de 
novembro, ninguém confirmou essa reunião; 
essa reunião não existiu, ele nunca me ligou, eu 
tentei várias vezes, por WhatsApp, mandando 
recado para ele. Nada! 

O estudo, deputado Bruno, poderia ter 
sido feito. A discussão poderia ter sido feita. Eu 
estava disposto a estar discutindo isso e, como 
eu estou dizendo, era o Governo apresentar a 
sua versão: Olha, infelizmente nós não podemos 
fazer isso esse ano. Isso carece de mais tempo 
para estudar. Mas eu simplesmente fui ignorado 
pelo secretário da Casa Civil em um projeto que 
eu, ele e o governador tínhamos conversado 
sobre.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(BRUNO LAMAS – PSB) – Continua em 
discussão. (Pausa) 
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Bom, presidente deputado Dary Pagung 
e membros da Comissão de Educação e da 
Comissão de Finanças, como eu estou 
relatando, deputado Majeski, pelas comissões 
reunidas, diante do exposto e diante do que V. 
Ex.ª inclusive reforça ali, se há necessidade de 
melhorar o diálogo, nós temos que acertar, mas 
essa matéria, deputada Janete, ela vai trazer 
impacto financeiro, porque dois terços 
comprometidos com o planejamento, que é 
importante, mas é um assunto que precisa de 
um estudo melhor, precisa de um 
planejamento, precisa de um estudo de impacto 
financeiro.  

Então, tendo em vista esse aspecto, o 
relatório é pela reprovação, pela rejeição da 
matéria.  

Eu coloco em votação.  
Como vota o deputado Quintino? 

(Pausa) 
Dary Pagung está presidindo.  
Como vota o deputado Sergio Majeski? 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Contra 

o vosso relatório. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES  – 

(BRUNO LAMAS – PSB) – Contra o relatório. 
Deputado Hudson Leal? (Pausa) 
Deputado Luciano Machado? (Pausa) 
Deputado Emílio Mameri? (Pausa) 
Só para fazer as contas aqui: nós temos o 

voto contra do deputado Majeski, nós temos o 
voto com o relator do deputado Quintino e do 
deputado Hudson Leal. Dois. E Luciano 
Machado.  

 
Passo a colher, então, os votos da 

Comissão de Finanças.  
Deputado Marcos Madureira? (Pausa) 
Deputado Emílio Mameri? (Pausa) 
Deputado Dary Pagung presidindo.  
Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
Acompanha o relator. 
Deputado Rafael Favatto? (Pausa) 
Deputado Xambinho? (Pausa) 
Acompanha o relator. 
Deputado Luciano Machado? (Pausa) 
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 

Deputado Alexandre Quintino? (Pausa) 
Deputado Freitas, presidente? (Pausa) 
Alexandre Quintino? (Pausa) 
Senhor presidente, matéria rejeitada nas 

comissões reunidas. 
Devolvo a palavra a V. Ex.ª. E eu peço 

preferência aí pelo relatório apresentado. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Pela 

ordem, presidente! 
Presidente, eu gostaria de pedir votação 

pela Comissão de Justiça e votação nominal.  
Gostaria de pedir votação nominal. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(BRUNO LAMAS – PSB) – Presidente, eu fiz o 
pedido aqui, antecipadamente, do voto pelo 
parecer das comissões reunidas. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Sergio Majeski, o deputado 
Bruno entregando a matéria à Mesa já veio com 
o pedido. 

Então, ele pediu primeiro do que V. Ex.ª. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 
Votação nominal então, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Vou colocar em Plenário o pedido do 
deputado Bruno Lamas. 

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão; os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Aprovado. 
Vou colocar o requerimento do 

deputado Sergio Majeski de votação nominal. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão; os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Estou colocando em votação o pedido do 
deputado Sergio Majeski de votação nominal 
para a matéria.  

 Nós já vamos votar pela Comissão de 
Educação e de Finanças, que é pela rejeição da 
matéria. 

Não colhi os votos no nominal ainda não! 
Quero confirmar se todos os deputados 

votam com o requerimento do Majeski para a 
matéria ser nominal. 
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Os deputados que o aprovam 
permaneçam como estão; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... 
Deputada Janete, deputada Raquel, 

deputado Vandinho, deputado Xambinho, 
deputado Adilson Espindula, deputado Bruno 
Lamas, deputado Luciano Machado, deputado 
Coronel Quintino e deputado Freitas. 

Três, seis, sete, oito... Foi para nove. 
Então, fica rejeitado o requerimento do 

deputado Sergio Majeski. (Pausa) 
Deputado Sergio... Nós vamos seguir o 

Regimento. Estou consultando a Mesa. 
 

O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor 
presidente, para dirimir as dúvidas, eu sugiro a 
V. Ex.ª que faça a recomposição de quorum.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – É regimental. 

Recomposição de quorum. 
 

(Procede-se ao registro das 
presenças) 
 

(Registram presença os senhores 
deputados Adilson Espindula, 
Alexandre Xambinho, Bruno 
Lamas, Capitão Assumção, Carlos 
Von, Coronel Alexandre 
Quintino, Dary Pagung, Delegado 
Danilo Bahiense, Doutor 
Hércules, Dr. Emílio Mameri, 
Freitas, Janete de Sá, Luciano 
Machado, Raquel Lessa, Sergio 
Majeski, Torino Marques e 
Vandinho Leite)  

 

Quero comunicar ao Plenário que há 
quorum para manutenção...  

O último entrou no sistema agora, 
deputado Sergio. Quando eu estava lendo, lá só 
tinham quinze. 

Em votação o requerimento do deputado 
Sergio Majeski. 

Os deputados que o aprovam 
permaneçam como estão; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Deputado Quintino, Freitas, Bruno 
Lamas, Xambinho, deputada Raquel, deputada 

Janete, deputado Vandinho e deputado Adilson 
Espindula. (Pausa) 

Não, não passou não! Passou não! Dez 
deputados votaram contra o requerimento. 

O requerimento do pedido do deputado 
Sergio Majeski, de pedido nominal. 

Vou colocar em votação. 
É simbólica.  
Então, fica rejeitada. 
Os deputados que o aprovam 

permaneçam como estão; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – As 
pessoas que são contrárias, por favor, se 
manifestem, para gente publicizar isso. Capitão 
Assumção, se puder votar, Carlos Von. 

Quem é contra o... (Pausa) 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Não, agora é o projeto. Agora é o 
projeto.  

Então, rejeitado...  
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Eu 
gostaria que, nominalmente, o senhor dissesse 
quem é contra o relatório.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) –  Rejeitado o projeto do deputado Sergio 
Majeski, conforme a Comissão de Educação e a 
de Finanças...  
 

 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 
Contra os votos de quem?  
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) –  Contra os votos do deputado Sergio 
Majeski, do deputado Capitão Assumção, Danilo 
Bahiense, Carlos Von e Torino Marques.  
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 
Obrigado.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Arquive-se o projeto. 

10. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 369/2019, do 
deputado Gandini, que autoriza a Companhia 
Espírito-Santense de Saneamento - Cesan - a 
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conceder isenção ou redução das tarifas de água 
e de esgoto dos imóveis atingidos por enchentes 
e alagamentos nos municípios, e dá outras 
providências.  

 

O SR. FREITAS – (PSB) - Senhor 
presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Freitas!  

 

O SR. FREITAS – (PSB) - Questão de 
ordem ou pela ordem, mas eu acho que é uma 
questão de ordem.  

Eu gostaria de registrar, é um orgulho 
para o Espírito Santo. Foi publicado, agora, e por 
um jornalista respeitado, sério, portanto é a 
expressão da verdade, jamais de fake news, pelo 
Vitor Vogas, que o novo diretor-geral nacional 
da Polícia Rodoviária Federal é capixaba, é o ex-
secretário da Transparência e do Controle do 
Estado do Espírito Santo, Edmar Camata. Diretor 
Nacional da Polícia Rodoviária Federal.  

Parabéns para o Edmar Camata! O 
Edmar é sinônimo de qualidade, de capacidade 
técnica, de transparência, e enche de orgulho 
nosso povo capixaba de ter um capixaba 
dirigindo a Polícia Rodoviária Federal.  

Viva o Espírito Santo! Parabéns para o 
nosso queridíssimo Edmar Camata! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Parabéns para o Edmar Camata, diretor-
geral da Polícia Rodoviária Federal. Isso é um 
orgulho para o Espírito Santo, Freitas.  

Voltarei ao item n.º 10. Discussão única, 
em regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 
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.  

Nas comissões em conjunto de 
Infraestrutura e de Finanças, o relator, 
deputado Freitas, se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria. Prazo até a 
sessão do dia 13/12/2022. Então, o prazo está 
vencido.  

Convoco o deputado Freitas para relatar 
a matéria  
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) - Comissão de Infraestrutura e 
Comissão de Finanças.  

Senhor presidente, trata-se do Projeto 
de Lei n.º 369/2019, que tem autoria do 
deputado Fabrício Gandini, que autoriza a 
Companhia Espírito-Santense, a nossa 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.  

A primeira observação que eu preciso 
fazer é que esse processo teve um parecer da 
nossa douta Procuradoria da Assembleia 
Legislativa pela inconstitucionalidade, alegando 
vício de iniciativa, por se tratar de projeto 
autorizativo. Então, é uma iniciativa chefe do 
Executivo, e a Procuradoria identificou e 
manifestou-se pela inconstitucionalidade.  

Quanto ao mérito da Comissão de 
Finanças, observa-se que o projeto não causa 
impacto financeiro relevante ao Estado. Mas, 
observando a manifestação da Procuradoria da 
Casa, eu vou acompanhar o parecer da 
Procuradoria e vou dar pela rejeição do projeto 
nas duas Comissões de Finanças e de 
Infraestrutura. Esse é o parecer.  

Eu coloco o parecer em discussão. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, eu 
coloco em votação. 

Como vota o deputado Dr. Emílio 
Mameri? (Pausa) 

Vota com o relator, pela rejeição. 
Como vota a deputada Janete de Sá? 

(Pausa) 
Vota com o relator. 
Como vota o Adilson Espindula? (Pausa) 
Vota com o relator. 
Dary Pagung está presidindo. 
Luciano Machado? (Pausa) 
Vota com o relator. 
Eu já tenho cinco votos, suficientes para 

rejeitar o projeto na Comissão de Finanças. 
 

Passo a colher os votos na Comissão de 
Infraestrutura. 
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Como vota o deputado Alexandre 
Xambinho? (Pausa) 

Não está presente. 
Deputado Danilo Bahiense? (Pausa) 
Vota com o relator. 
Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Vota com o relator. 
E deputado... Mas, numa comissão de 

três deputados, dois deputados são suficientes. 
Matéria rejeitada nas comissões 

reunidas. 
Devolvo a V. Ex.ª, senhor presidente. 

(Pausa) 
Senhor presidente, eu sugiro que V. Ex.ª 

faça a votação observando o parecer das 
comissões reunidas. É o pedido. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Requerimento do deputado Freitas, em 
votação. 

Os deputados que o aprova permaneçam 
como estão, os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Aprovado. 
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, em 

votação, na forma do parecer da Comissão de 
Infraestrutura e de Finanças, que foi pela 
rejeição. 

Os deputados que o aprovam 
permaneçam como estão, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 
Ao Arquivo-geral. 
Deputado Von. 
 

O SR. CARLOS VON – (PDC) – Senhor 
presidente, pela ordem. 

Nós temos dois deputados aqui hoje que 
estão usando tornozeleira, devido a uma 
decisão do ministro Alexandre de Moraes. 
Então, eu gostaria muito da solidariedade dos 
meus colegas, para que a gente possa fazer uso 
da palavra, porque a gente está impedido de 
usar as nossas redes sociais e também impedido 
de dar entrevista. Então, a única forma de a 
gente poder falar é aqui na Assembleia 
Legislativa do Espírito Santo. Então, a gente 
solicita essa solidariedade e esse apoio da nossa 
Assembleia. 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Von, nós estamos em sessão 
extraordinária, mas foi assegurada a fase das 
Comunicações. Então, precisa de um acordo do 
Plenário. Devido ao horário, deputado Hércules. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor 

presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Freitas. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Uma sugestão, 

como nós estamos na extraordinária e ficou 
assegurada a fase das Comunicações, eu sugiro 
que V. Ex.ª mantenha a fase das Comunicações. 
Nós temos os inscritos na fase das 
Comunicações. E estando eles inscritos, eu acho 
que é legítimo, demais da conta, que eles 
utilizem da fase das Comunicações. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Está assegurado. Precisamos de um 
acordo, porque falta... Não.  

Deputado Adilson Espindula com a 
palavra. 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PDT) – 

Senhor presidente, vou pedir a verificação de 
quorum, por favor. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – É regimental. Precisamos de dez.  
Passamos à verificação de quorum. 
 
 (Procede-se ao registro das 

presenças)  
    

(Registram presença os senhores 
deputados Adilson Espindula, 
Capitão Assumção, Carlos Von, 
Coronel Alexandre Quintino, 
Doutor Hércules, Dr. Emílio 
Mameri, Freitas, Janete de Sá, 
Luciano Machado, Sergio 
Majeski, Torino Marques)  

 
Há quorum para manutenção da sessão e 

votação.  
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 A assessoria da Mesa está me orientando 
e vou fazer isso neste momento: eu vou baixar 
de pauta, para voltar na sessão de amanhã. Do 
item 11 até o item 30, todos baixados de pauta, 
para a sessão de amanhã. 
 Passamos, então, à fase das 
Comunicações. 
 Deputado Sergio Majeski com a palavra. 
(Pausa) 
 Deputado Sergio Majeski não nos 
ouvindo, deputado Doutor Hércules com a 
palavra. (Pausa) 
 Doutor Hércules, V. Ex.ª está com a 
palavra. 
 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PATRIOTA) 
– Senhor presidente, por favor, eu quero saber 
se vai dar tempo de eles falarem. Se não der, 
não vou falar. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Dá tempo? (Pausa) 

Então, V. Ex.ª está com a palavra. 
 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PATRIOTA) 
– Senhor presidente, prezados colegas que 
ainda estão no plenário, mais uma vez eu quero 
dizer que, se for atrapalhar a fala do Capitão 
Assumção e do deputado Carlos Von, eu paro de 
falar agora. Se não for, realmente eu quero 
falar, que eu cheguei aqui oito e quinze da 
manhã, estou aqui direto, não saí nem para 
almoçar. Então, isso também não é nenhuma 
virtude, isso é minha obrigação. 
 Eu quero registrar que nós estamos no 
Dezembro Transparente, mês dedicado à 
visibilidade para ações que promovam a 
transparência, a prevenção e o combate à 
corrupção.  Criado através da Lei n.º 
11.556/2022, da minha autoria, o mês já tem 
mobilizado a esfera pública sobre o tema e, tem 
como principal objetivo o combate à corrupção, 
a busca de mais transparência na gestão 
pública. 
 Eu peço que coloque a foto ali, por 
gentileza. 
 

  (É exibida a foto de uma placa) 
 

 Visando a implantação de uma cultura de 
transparência, de prevenção e de combate à 
corrupção, durante o ano todo, portanto.  

Eu quero lembrar que, com a foto 
daquela placa, eu fui homenageado, deputado 
Freitas. Já que V. Ex.ª fez elogio ao Camata, eu 
fui homenageado com uma placa pelo trabalho 
de transparência aqui, principalmente com 
relação ao Conselheiro Cidadão. O então Edmar 
Camata me fez essa homenagem. Foi um 
momento realmente importante. 

Nós estamos vendo hoje, com muita 
tristeza, no cenário nacional, a discussão do 
orçamento secreto. Isso é uma vergonha para o 
povo brasileiro. Não vote nessa gente não, 
porque isso, vocês vão me desculpar o termo, 
que não é muito próprio, é safadeza com a 
população. Orçamento secreto do serviço 
público, onde já se viu isso?  

Infelizmente, estamos vendo coisas 
assim, como um cara que é condenado a 
quatrocentos anos de prisão ser absolvido; 
então ele vai solto, ele vai para casa. 
Quatrocentos anos de prisão e o seu Cabral vai 
para casa. Realmente, deixa a gente muito triste 
ver um absurdo desse. Isso é um tapa no rosto 
da população brasileira: um canalha, um ladrão 
igual ao Sérgio Cabral, largar a prisão e ir para 
casa.  

Já que meu tempo acabou, amanhã 
pretendo falar mais um pouco. 

Obrigado, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Obrigado, deputado Hércules.  
Com a palavra o deputado Carlos Von.  
 
O SR. CARLOS VON – (PDC) – Senhor 

presidente, quero, primeiramente, agradecer ao 
senhor, aos meus colegas e às minhas colegas 
deputadas a oportunidade para que a gente 
possa falar para a nossa população, população 
capixaba, tudo que vem ocorrendo nesses 
últimos cinco dias, já que estamos 
impossibilitados de dar entrevista e também 
publicar nas nossas redes sociais, devido decisão 
do Supremo Tribunal Federal a pedido da 
procuradora de Justiça do Espírito Santo, 
Luciana Andrade.  

Então, dia 15 de dezembro, recebi uma 
ligação aqui da Assembleia, da Segurança, em 
que fui comunicado que a Polícia Federal estaria 
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aqui para fazer uma busca e apreensão no meu 
gabinete. A gente não tinha informação 
nenhuma do que estava acontecendo.  

Conversei com a delegada responsável 
pela busca e apreensão, e ela me disse que eu 
precisava me apresentar porque precisaria, 
também, colocar uma tornozeleira em mim e, 
também, eu precisaria entregar o meu 
passaporte. Foi quando me apresentei na Polícia 
Federal, entreguei meu passaporte, colocaram a 
tornozeleira e eu tive acesso à decisão do 
ministro Alexandre de Moraes, a pedido... Foi 
uma denúncia feita pela procuradora Luciana 
Andrade, que foi indicada pelo governador 
Renato Casagrande.  

E, na denúncia, ela me acusa de fazer 
parte de uma milícia digital aqui no Espírito 
Santo. E como argumento para isso, como 
prova, ela usou uma denúncia anônima já 
arquivada há mais de seis meses. É isso aí: uma 
denúncia anônima. Só a denúncia anônima em 
si já não poderia... A legislação, a lei é muito 
clara em relação a usar denúncia anônima para 
denunciar alguém. Ainda mais essa denúncia já 
sendo arquivada há mais de seis meses. É isso 
mesmo.  

E essa denúncia anônima, uma denúncia 
apócrifa - mais uma, porque foram várias que eu 
recebi, aproximadamente oito, de oito a dez -, 
dizia que eu repassava dinheiro para o jornalista 
Jackson Rangel, para que ele pudesse falar bem 
de mim. É isso mesmo.  

Então, uma denúncia que não poderia 
ser usada, já arquivada, e que não tem nada a 
ver com milícia digital. Acredito que milícia 
digital é quando você organiza um grupo para 
atacar pessoas, atacar instituições, e não para 
falar bem de uma pessoa. 

E o segundo argumento que ela usou 
como prova foi que denúncias de corrupção que 
eu fiz contra o governador Casagrande eram 
similares às denúncias feitas pelo jornalista 
Jackson Rangel. Então, isso está na decisão do 
ministro Alexandre de Moraes. 

E para que ela conseguisse me inserir 
nesse inquérito, o inquérito das fake news, das 
milícias digitais, ela fez uma busca nas minhas 
redes sociais e conseguiu encontrar uma crítica, 
algumas críticas, melhor dizendo, que eu fiz a 

ministros do Supremo Tribunal, críticas essas 
que não reconheço, não reconheço, não sei 
realmente se partiu das minhas redes sociais, 
mas, enfim, referente a fatos que ocorreram 
dois ou três anos atrás. 

Então, ela buscou críticas... Não tem 
xingamento, não tem ameaça, apenas críticas 
que fiz ao ministro do Supremo, dois, três anos 
atrás. É isso mesmo, população capixaba, que 
vocês estão ouvindo.  

Tive o meu passaporte apreendido, 
estou com tornozeleira... Fizeram uma devassa 
na minha vida; quebraram sigilo bancário, fiscal, 
telefônico, tudo isso por causa do que a 
procuradora-geral, procuradora de Justiça do 
Espírito Santo, disse ser uma prova contundente 
para fazer isto: colocar uma tornozeleira em um 
deputado.  

E o mesmo aconteceu com o pastor 
Fabiano, preso ontem. Sete viaturas da Polícia 
Federal prenderam o pastor Fabiano em uma 
área militar, no pé do Convento da Penha.  

Existe um radialista, o Max Pitangui, que 
ainda não se entregou, mas tem uma 
determinação de prisão em relação a ele; o 
jornalista Jackson Rangel, que está preso, de um 
jornal com mais de trinta anos de história aqui 
no Espírito Santo; também o vereador 
Armandinho, que se encontra preso no presídio 
de Viana. 

O que chama atenção nisso tudo é que 
todos esses que a procuradora Luciana Andrade 
conseguiu inserir nesse inquérito das fake news 
são, justamente, os dois deputados que vêm 
mais denunciando corrupção no Governo 
Casagrande. São justamente os jornalistas que 
vêm mais denunciando corrupção no Governo 
Casagrande. E o Armandinho Fontoura, 
vereador brilhante, que também vem fazendo 
esse papel: criou a CPI da Cesan; vem 
denunciando corrupção no Governo 
Casagrande.  

Então todos que ela inseriu nesse 
inquérito são justamente políticos e jornalistas 
que estão denunciando corrupção no Governo 
Casagrande. Isso aí é algo muito estranho e que 
chama bastante atenção de toda sociedade 
capixaba. E tenho certeza de que a procuradora 
de Justiça Luciana Andrade induziu o Supremo 
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Tribunal a cometer esse grave equívoco, porque 
existem aqui várias omissões e fatos que não 
correspondem com a verdade. Então, 
obviamente, vamos recorrer dessa decisão, 
tanto eu como o deputado Capitão Assumção, 
um deputado combativo. 

É importante dizer, também: não 
fizemos nenhuma manifestação em porta de 
quartel, não fechamos rodovia, não financiamos 
atos democráticos, ninguém ameaçou ministro 
do Supremo. No meu caso, ela encontrou 
críticas que eu fiz há dois, três anos atrás. E não 
reconheço essas críticas. Está aqui no processo, 
tentei encontrar isso nas minhas redes sociais e 
não encontrei. Então é algo muito grave o que 
está acontecendo no estado do Espírito Santo.  

Gostaria, agora, de fazer uma pergunta 
para a procuradora Luciana de Andrade e, 
também, à sua assessoria, principalmente ao 
promotor Danilo Raposo. Eu quero fazer uma 
pergunta: se eles têm família? Eles têm pai, 
mãe, filha? Como que isso aí estaria 
acontecendo se fosse, no caso deles, um filho, 
por exemplo, chegando em casa, que nunca 
roubou, nunca matou ninguém, com uma 
tornozeleira? Eu particularmente tenho que 
ficar andando com calça dentro da minha 
própria casa, para que a minha mãe não me veja 
de tornozeleira, a minha filha... 

Então, cadê a Justiça neste país? O que 
está acontecendo com este país, meu Deus? 
Que situação que nós chegamos! Ter que passar 
por isso, por perseguição política, por vingança, 
só porque denunciei corrupção no Governo 
Casagrande. Mas estamos, aqui, jogando, como 
o nosso presidente gosta de falar, dentro das 
quatro linhas. Mas, agora, saíram muito das 
quatro linhas. Obviamente que vamos ter que 
procurar os nossos direitos e responsabilizar as 
pessoas envolvidas nessa terrível trama.  

Presidente, muito obrigado. 
Que Deus abençoe o nosso Brasil e que 

Deus abençoe o nosso Espírito Santo! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Próximo, o deputado Freitas. (Pausa) 
Não respondendo, deputado Emílio 

Mameri. (Pausa) 

Não respondendo, deputado Luciano 
Machado. (Pausa) 

Não respondendo, deputado Engenheiro 
José Esmeraldo. (Pausa) 

Deputado Marcelo Santos. (Pausa) 
Deputado Torino Marques.  
 

O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – 
Presidente, eu vou falar, mas eu vou abrir 
espaço para o Capitão Assumção falar antes de 
mim, porque ele não está inscrito ali. Eu posso? 

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Não. Ele está inscrito. 

 

O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – Está 
inscrito, lá, o último? Eu posso abrir mão para 
Capitão Assumção falar e logo depois eu falar? 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Não. Estou chamando ali e vai chegar no 
deputado. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – Você 

não quer ir lá, não, Capitão Assumção? Vai lá, 
deixa o Capitão Assumção. Então o Capitão fala 
e logo depois eu falo, pode ser?  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Excelência...  
 
O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – Não, 

porque depois eu acho que só tem a gente 
mesmo. A deputada Janete vai falar também? 
Não. Vai abrir mão? Então, o Capitão Assumção. 
Pode ir lá, Capitão.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Torino está abrindo mão.  
Deputada Iriny? (Pausa)  
Deputado Rafael? (Pausa) 
Deputado Marcos Madureira? (Pausa) 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – Não. 

Eu abro mão para o Capitão falar, mas eu vou 
falar.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Eu não posso demorar porque senão o 
tempo... 
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O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – Tudo 
bem.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputada Janete de Sá? (Pausa)  
Com a palavra o deputado... 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – 

Capitão, vai lá. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Com a palavra o deputado... 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – 

Capitão Assumção... 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputada Janete está aqui do meu lado, 
abrindo mão.  

Deputado Capitão Assumção com a 
palavra. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) –  Eu 

cresci ouvindo a rádio e eu lembro quando Jairo 
Maia, no início das suas transmissões, falava o 
seguinte, deputado Carlos Von: Vida longa aos 
meus inimigos para que eles assistam de pé à 
minha vitória.  

E ontem, inicialmente, eu 
quero cumprimentar e agradecer a todos os 
deputados que me aplaudiram na hora em que 
eu fui diplomado. Eu fiquei muito feliz com os 
deputados desta Assembleia Legislativa que nos 
cumprimentaram.  

E foi uma honra prestar 
continência para todas aquelas autoridades, 
principalmente àquela que representa o 
Ministério Público. Eu fiz questão de prestar 
minha continência, a minha reverência, a minha 
educação e os meus bons modos para aquela 
que hoje está à frente do Ministério Público, 
porque o Ministério Público é uma instituição 
consagrada, e eu respeito por deveras o 
Ministério Público.  

E eu jamais subirei nesta 
tribuna, que é por dever constitucional, 
registrado no art. 53 da Constituição Federal, 
que me determina – não me faculta, não, me 
determina – a autoridade de falar... E 

continuarei falando, a partir do próximo ano, 
pela voz de oitenta e nove mil, novecentos e 
sessenta e seis capixabas que me outorgaram, 
através do voto, o retorno a esta Assembleia.   

Não é alguém que acha que 
é alguma coisa porque momentaneamente está 
no poder comandando uma instituição que vai 
me tirar desta posição.  

Eu poderia ontem ter 
levantado um cartaz, como alguns fizeram pelo 
Brasil afora, mas nós estávamos num local de 
respeito, num local de comemoração. Mas eu ia 
abrir, sim. Ia ter uma frase escrita bem assim: 
Sempre foi Deus. Não é homem ou não é mulher 
que vai me tirar desta tribuna. É Deus que me 
colocou aqui, é Deus que vai tirar. 

Então ela pode ter esquecido qual é a 
função primordial, como a procuradora-geral de 
uma instituição consagrada como o Ministério 
Público, e ter confundido propositalmente alhos 
com bugalhos, e ter feito uma fofoca, como lá 
no passado, como nós todos aqui, ninguém 
gosta disso, de repressão autoritária. 

Levar uma fofoca até o ministro 
Alexandre de Moraes, como se o deputado 
Carlos Von estivesse atentando contra a ordem 
democrática, contra a ordem constitucional. Isso 
é fofoca. É gente de baixo nível que faz isso. 

E o nosso Ministério Público não merece 
isso. Homens e mulheres consagrados para 
protegerem o nosso cidadão. Minha mãe me 
falava: Respeita o promotor porque ele é 
advogado do povo. Fala ainda, porque ela ainda 
está viva e vai durar muito tempo ainda. 

Mas os fofoqueiros não podem 
permanecer à frente de uma instituição tão 
pura e cheia de denodo, como é o nosso 
Ministério Público, a ponto de fazer fofoca 
contra o deputado Carlos Von; contra Jackson 
Rangel, na sua missão de jornalista; contra Max 
Pitangui, um radialista que tem o poder da voz.  

Eu respeito a voz dele, porque nós 
estamos na democracia, nós estamos no Brasil 
ainda, Brasil democrático.  

E eu respeito o vereador eleito 
Armandinho, que tem o seu poder de fala e tem 
que ser respeitado. 

Nós não podemos sucumbir às fofocas 
de alguém que desrespeita a sua própria 
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instituição, que está ali para defender o dever 
constitucional do Ministério Público.  

E, por final, eu falo do pastor Fabiano. 
Deputados, ele foi preso porque todo dia ele ia 
lá no 38.º Batalhão de Infantaria, lugar que eu 
servi com dezenove anos de idade, e respeito 
profundamente o Exército Brasileiro. Todo dia 
ele ia lá para orar e para cantar louvores. 

E, através de fofoca, de uma que deveria 
se dar ao respeito de uma instituição tão 
consagrada quanto o Ministério Público, um 
homem que é ungido de Deus, por orar e por 
cantar louvores todo dia pela nossa nação, hoje 
está preso.  

Triste fim de alguém, eu estou falando 
do fim antecipado, de alguém que deveria 
preservar essa função tão maravilhosa que é a 
do Ministério Público. Outro dia, algum tempo 
atrás, eu e os deputados que estão todos aqui, 
nós fomos às ruas, lembram disso? Para 
defender o Ministério Público.  

Nós colocamos cem mil pessoas na rua. 
Nós, cidadãos brasileiros, para que o Ministério 
Público não tivesse perdido o seu poder de 
atuação de defender o povo brasileiro. Mas 
fofoca, jamais. 

Nós não podemos admitir pessoas, que 
deveriam estar preservando a nossa 
Constituição, fazerem fofoca para o poder 
chamado Supremo Tribunal Federal. Que as 
minhas opiniões e as opiniões de qualquer 
deputado aqui sejam respeitadas para sempre. 
Mas fofoca, não.  

Profissional do Ministério Público, aquele 
que é o chefe, aquele que é a liderança, aquele 
que caminha à frente, aquele que norteia todas 
as ações em defesa do povo capixaba, jamais 
deve fazer fofoca.  

E, se tem essa coisa aqui no pé, eu quero 
que se lixe. Eu quero que se lixe. Eu falo para os 
meus filhos que isso aqui para mim é um troféu. 
É um troféu que eu estou usando aqui na minha 
perna esquerda por defender a liberdade de 
oitenta e nove mil, novecentos e sessenta e seis 
capixabas. Agora, com a outorga do diploma, eu 
estou defendendo a liberdade de todo o povo 
capixaba. Então, o que tem aqui na minha perna 
esquerda, senhora fofoqueira, é a minha 
medalha de honra. (Pausa) 

Desculpe, noventa e oito mil votos. Bem 
lembrado!  

O que tem aqui na minha perna 
esquerda é por defender a liberdade do povo 
brasileiro. Sabe quando que as fofocas irão me 
calar? Jamais!  

Então, ando por aí com a cabeça erguida 
da mesma forma que fui lá ontem, com a maior 
tranquilidade do mundo, receber o diploma que 
foi outorgado por Deus e pelos capixabas, sem 
problema nenhum.  

E eu não tenho problema nenhum de 
mostrar isso aqui. Isso aqui é o meu troféu. É o 
troféu da liberdade! Quiçá... 

Pode mostrar e fotografar. Fique à 
vontade, aproxime a câmera. (Pausa) 

Quiçá no futuro bem breve, vocês que 
agem com a fofoca não tenham que usar isso, 
porque hoje estou usando isso aqui para 
defender a sua liberdade de pensamento, o 
seu direito de ir e vir, coisa que tentaram tirar 
de Capitão Assumção, do deputado Carlos 
Von, de Jackson Rangel, de Max Pitangui, do 
vereador Armandinho e do pastor Fabiano. 
Tentaram tirar na base de fofoca, e isso é 
inadmissível. Os fofoqueiros não levam o 
Brasil à frente. O que leva o Brasil à frente é a 
verdade. É o que outro dia ouvi de uma 
deputada falando: Posso até não concordar 
com o que você fala, mas eu tenho que 
respeitar o que você fala, porque você chegou 
aqui através do voto. 

 Talvez os fofoqueiros não consigam ter 
um voto, mas graças a Deus que temos hoje 
um mandato dado pelo povo capixaba de 
poder representar a diversidade. Eu penso de 
uma forma, outro deputado que vai subir aqui 
pode até pensar diferente, mas isso não é 
crime. Pensem e raciocinem sobre essa coisa.  

Crime de opinião nunca vai existir no 
Brasil. E esse exemplo que está passando hoje 
aqui, que falei do fofoqueiro ou da fofoqueira, 
onde a carapuça encaixar melhor, que ela sirva 
de exemplo.  

Eu não tenho vergonha do que faço, não 
tenho vergonha do que eu falo. Se eu subir a 
esta tribuna e ficar calado, estou 
desrespeitando os meus eleitores, os meus 
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noventa e oito mil seiscentos e sessenta e 
nove votos, corrigidos pelo deputado Torino 
Marques. 

Então, pessoal, não existe vergonha 
nenhuma. Não tenho vergonha, não. Essa é a 
medalha que eu vou carregar. Não tem 
problema nenhum andar por onde tiver que 
andar. Empresa de jornal tentando tirar foto 
da minha calça para mostrar a tornozeleira. 
Está aqui, eu mostro aqui. Eu não dou... Ah! 
Está proibido de dar entrevista. Eu dou 
entrevista a hora que eu quiser. Eu não estou 
a fim de falar com a imprensa. A hora que eu 
quiser pautar a imprensa, eu pauto. Como eu 
fiz esses dias.  

Ah! Deputado Capitão Assumção não 
vai poder ser diplomado. Ah, é? Eu não sabia 
que A Gazeta mandava em deputado desta 
Assembleia. Eu não sabia que a Folha Vitória 
mandava no deputado desta Assembleia. Eu não 

sabia! É por isso que, não sabendo, eu fui lá 
ser diplomado.  

Então, a gente tem que aprender uma 
coisa: para tirar a sua liberdade, eles vão aos 
pouquinhos. Aí usa uma pessoa que é 
fofoqueira, de uma instituição 
consagradíssima, que eu respeito 
sobremaneira, que é o Ministério Público, 
para fazer um amontoado de peças todo 
atrapalhado. É uma vergonha!  

Depois vou até perguntar para essa 
fofoqueira, deputado Carlos Von, qual é a 
instituição em que ela se formou em Direito, 
porque é um show de peças atrapalhadas. E aí 
terminou dizendo aqui, até chegar ao crime 
que eu cometi: chamar o ministro do Supremo 
de demônio e capeta. Meu Deus, é sério?! 
Não pode chamar Alexandre de Moraes de 
capeta? Falei de novo! E demônio, também 
não pode? Alexandre de Moraes demônio. Ih! 
Pequei de novo. Se a fofoqueira estiver 
ouvindo, já vai estar na mesa de Alexandre de 
Moraes.  

Deixa-me falar uma coisa para você, 
fofoqueira: passei dez meses na cadeia, crime 
político. Dez meses na cadeia por causa de um 
governador pilantra, que não respeitou o povo 

capixaba e a Polícia Militar. E eu aprendi que é 
nessa hora que o couro da gente fica 
sapecado. Agora, tirar a nossa voz deste local 
aqui, jamais! Saia do seu suposto pedestal, 
porque essa sua posição é temporária, que eu 
respeito profundamente, como ontem lhe 
cumprimentei com um sorriso aqui, ó, de 
alegria, porque eu respeito profundamente 
todas as instituições e quem está dirigindo 
essas instituições. Eu tenho que fazer isso.  

Eu venho de um lugar onde as pessoas 
respeitam as autoridades. Eu venho de mais 
de um lugar onde as pessoas respeitam as 
autoridades. Mas esse lugar é temporário. 
Teste fazer algo diferente. Talvez seja por 
inveja do deputado Carlos Von, talvez seja por 
inveja de qualquer deputado que está aqui, 
que tem as suas próprias posições. Candidate-
se. Ah, um tempo atrás, um presidente do 
Supremo chamado Alexandre de Moraes falou 
o seguinte: Quem não quer passar por essa 
situação A ou B não se candidate.  

Mas eu estou fazendo um convite 
agora para essa fofoqueira de plantão, que 
levou o ministro Alexandre de Moraes ao erro, 
ao engano: candidate-se. Eu sou presidente 
do partido aqui em Vitória, eu quero lhe 
oferecer, vou lhe dar uma ficha para você se 
candidatar pelo meu partido, e faça uma 
experiência, venha como candidata a 
vereadora, brevemente, para saber qual é a 
responsabilidade do voto.  

Aqui ninguém brinca, não; são 
deputados, em suas diversas variantes, que 
representam todo o estado do Espírito Santo. 
Cheguei aqui através do voto, mas por uma 
determinação celestial. E só Ele pode me tirar. 
Não é a fofoca que vai me tirar.  

Infelizmente, temporariamente, estão 
mexendo arbitrariamente na nossa 
Constituição Federal. Nós sabemos que está 
errado. Nós sabemos que, se nós quisermos 
agora mesmo estourar isso aqui, tirar isso aqui 
– aproxima a câmera aí –, se eu quiser pocar 
essa porcaria aqui, isso aqui não serve para 
nada, eu não estou cometendo nenhum 
crime. O crime que eu cometo, o crime que eu 
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cometo é usar a tribuna para defender o povo 
capixaba, falar a verdade, ter voz, dar voz ao 
povo que me trouxe aqui. Isso aqui, isso aqui 
só está mexendo na sua liberdade, que é 
fofoqueira, não na minha cabeça. A cabeça do 
homem, ela mostra se você é preso ou se você 
não é. Isso não serve para nada. Isso, para 
mim; isso, para mim, é o meu troféu. Eu ando 
por aí, eu ando em qualquer lugar com a 
cabeça erguida. E, graças a Deus, senhor 
presidente, para finalizar, graças a Deus, 
aonde eu chego, eu sou bem recebido.  

Outro dia, descobriram, ontem na 
diplomação, quem era a fofoqueira. Ninguém 
nem sabe quem é a foto dessa pessoa 
iluminada por Deus para conduzir o Ministério 
Público, mas à base de fofoca, não, senhora. 
Faça a coisa certa. Faça a coisa certa!  

Não foi desprazer da minha parte 
receber a Polícia Federal às seis horas da 
manhã na minha casa. Pergunte ao delegado e 
à equipe deles como eles foram tratados.  

Os meus dois vizinhos, o da esquerda e 
da direita, foram acompanhar tudo. Tratei-os 
de forma respeitosa, e eles saíram dali 
constrangidos de terem que fazer aquele 
papel porco, à base de fofoca.  

Muito obrigado, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Esgotado o prazo destinado à presente 
sessão, vou encerrá-la. Antes, porém, convoco 
as senhoras e os senhores deputados para a 
próxima, que será ordinária, amanhã, às 9h, 
para a qual designo:  

 
EXPEDIENTE: 
O que ocorrer.  
 
ORDEM DO DIA: 
A mesma pauta da presente sessão, 

exceto as matérias votadas hoje.  
 
Está encerrada a sessão. 

 
(Comunicamos que a próxima 
sessão será ordinária híbrida, 

virtual e presencial, amanhã, 
dia 21 de dezembro de 2022, às 
9h, para a qual designo: 
Expediente: o que ocorrer, e 
cuja Ordem do Dia é a seguinte: 
Votação, da redação final, do 
Projeto de Lei nº 909/2019; 
discussão única, em regime de 
urgência, dos Projetos de Lei 
n.os 881/2019 e 360/2021; 
discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de 
Resolução n.º 07/2022; 
discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 
745/2021; discussão única, em 
regime de urgência, dos 
Projetos de Decreto Legislativo 
n.os 56/2022, 41/2022, 61/2022, 
54/2022, 60/2022, 59/2022, 
58/2022 e 57/2022; discussão 
única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei n.º 760/2021; 
discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Decreto 
Legislativo n.º 22/2022; 
discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do artigo 
227 do Regimento Interno, dos 
Projetos de Lei n.os 112/2022, 
286/2022, 508/2022, 514/2022 
e 1027/2019)  

 
Encerra-se a sessão às dezoito 
horas e nove minutos. 

  
*De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não 
registraram presença os 
senhores deputados Pr. Marcos 
Mansur, Renzo Vasconcelos e 
Theodorico Ferraço. 

 
*As inserções em negrito 
referem-se às previsões 
regimentais relativas às fases 
ou às ocorrências desta sessão. 
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