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Oitava Sessão Ordinária, Híbrida, Virtual e Presencial da Primeira 

Sessão Legislativa Ordinária da Vigésima Legislatura, realizada em 

primeiro de março de dois mil e vinte e três. A hora regimental 

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

Adilson Espíndula, Alcântaro Filho, Allan Ferreira, Bispo Alves, 

Callegari, Camila Valadão, Capitão Assunção, Coronel Weliton, Dary 

Pagung, Delegado Danilo Bahiense, Denninho Silva, Dr. Bruno 

Resende, Eng. José Esmeraldo, Gandini, Hudson Leal, Iriny Lopes, 

Janete de Sá, João Coser, Lucas Polese, Lucas Scaramussa, Marcelo 

Santos, Mazinho dos Anjos, Pablo Muribeca, Raquel Lessa, Sergio 

Meneguelli, Theodorico Ferraço, Tyago Hoffmann, Vandinho Leite e 

Zé Preto. O Sr. Presidente Deputado Marcelo Santos ocupa a cadeira da 

Presidência e invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão. 

Ocupam as cadeiras da 1ª e 2ª Secretarias, respectivamente, os Srs. 

Deputados João Coser, 1ª Secretário e Del. Danilo Bahiense, 2º 

Secretário. O Sr. Presidente convida o Sr. Deputado Allan Ferreira para 

proceder a leitura de um versículo da Bíblia. É dispensada a leitura da 

Ata da sessão anterior e considerada aprovada. É feito um minuto de 

silêncio pelo falecimento dos Srs. Geraldo Soares, Perita Oficial 

Criminal Neuzinete Silveira. O Sr. Presidente faz leitura do Ato n° 

633/2023 que resolve sobre as vagas de membros efetivos e suplentes 

das Comissões Parlamentares de Inquérito criadas pelas Resoluções nºs  

8.614,  8.615, 8.616, 8.617 e 8.618, publicadas no DPL de 1º-03-2023, 

distribuídas no total de 02 (duas) vagas para o Bloco que contem 18 

(dezoito) membros e no total de 01 (uma) vaga para o bloco que contem 

10(dez) membros. Ficando os líderes dos referidos Blocos 

Parlamentares convocados para procederem com as indicações dos seus 

respectivos membros destas Comissões, no prazo estabelecido no § 8º 

do artigo 59 do Regimento Interno (48 horas). O Sr. Presidente procede 

à leitura do seguinte Expediente: 1ª parte: Expediente para simples 

despacho: Ofícios nºs 20/2023 e 011/2023, do Deputado Dr. Bruno 

Resende, indicando a Doutora Ana Paula Castelo Fonseca Moreira, 

para fazer uso da Tribuna Popular na sessão ordinária do dia 06 de 
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março de 2023, onde explanará sobre “Realidade Pós-Pandemia do 

Câncer na Mulher – Mama e Útero”. Defiro. Ofício nº 21/2023, do 

Deputado Coronel Weliton, indicando o Capitão Leonardo Almonfrey 

Stein da PM-ES, para fazer uso da Tribuna Popular na sessão ordinária 

do dia 06 de março de 2023, onde explanará sobre o “Proerd- Programa 

Cooperativo entre o Policial Militar, a família e toda sociedade”. 

Defiro. Ofícios nºs 22/2023 e 07/2023, do Deputado Dary Pagung, 

Líder do Bloco Parlamentar Composto Pelos Partidos (PODEMOS - 

PSB - UNIÃO BRASIL - PSDB - CIDADANIA - PT - PATRIOTA e 

PDT), comunicando a indicação do Deputado Allan Ferreira, para 

membro titular e do Deputado Tyago Hoffmann, para membro suplente, 

que estão vagos na Comissão de Segurança e Combate ao Crime 

Organizado. Ciente. À Secretaria para providenciar a solicitação e 

arquivar o processo. Projeto de Lei nº 117/2023, dos Deputados Zé 

Preto e Tyago Hoffmann, que acrescenta ao anexo II da Lei nº 10.975 

de 14 de janeiro de 2019, para denominar “Píer Manoel Duarte Matos” 

o Píer situado em Porto Grande, Grande Meaípe, Guarapari-ES, e dá 

outras providências. À Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do 

Regimento Interno. Projeto de Lei nº 123/2023, do Deputado Dr. Bruno 

Resende, que torna obrigatória a realização do teste da linguinha nos 

recém-nascidos nas unidades hospitalares estaduais e nas que integram 

o Sistema único de Saúde. Após o cumprimento do artigo 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Saúde e de Finanças. 

Projeto de Lei nº 124/2023, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, 

que dispõe sobre a possibilidade de os órgãos de segurança pública 

transferirem a seus integrantes as armas de fogo de porte pessoal por 

eles utilizadas quando em serviço ativo, por ocasião de suas 

aposentadorias ou transferências para a inatividade, no âmbito do 

Estado do Espírito Santo. Após o cumprimento do artigo 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Segurança e de 

Finanças. Projeto de Lei nº 125/2023, do Deputado Allan Ferreira, que 

estabelece a obrigatoriedade da veiculação de mensagem de conteúdo 

educativo e dos números do DISQUE-DENÚNCIA (181) e DISQUE 
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DIREITOS HUMANOS (DISQUE 100) nos ingressos de eventos 

voltados para o público infanto-juvenil e adolescente no Estado do 

Espirito Santo, dispondo sobre os malefícios do uso de drogas em geral, 

e dá outras providências. Após o cumprimento do artigo 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Proteção à Criança e ao 

Adolescente, de Política sobre Drogas, de Cultura e de Finanças. 

Projeto de Lei nº 127/2023, da Deputada Camila Valadão, que 

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

2020, instituindo a Semana Estadual do Brincar, a ser realizada, 

anualmente, na semana que incluir o dia 28 de maio, no âmbito do 

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

276 do Regimento Interno. Requerimento nº 39/2023, da Deputada 

Raquel Lessa, comunicando seu desligamento como membro efetivo da 

Comissão de Cooperativismo desta Casa de Leis. Ciente. À Secretaria 

para providenciar a solicitação e arquivar o processo. Requerimento de 

Informação nº 91/2023, do Deputado Capitão Assumção a Secretaria de 

Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, e Educação Profissional, 

solicitando informações acerca da PORTARIA Nº 002/2023, que 

estabelece a DESCENTRALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE 

CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS, através do Termo de Cooperação nº 

001/2022, no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). 

Oficie-se. Requerimento de Informação nº 92/2023, do Deputado 

Capitão Assumção a Secretaria de Estado de Justiça, solicitando 

informações acerca do DECRETO Nº 479-S, o qual estabelece a 

abertura de Crédito Suplementar no valor de R$ 5.000.000,00 (cinco 

milhões de reais), por meio do Processo Nº 2023- HC29C. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 93/2023, do Deputado Capitão 

Assumção a Secretaria de Estado da Saúde, solicitando informações 

acerca do DECRETO Nº 480-S, o qual estabelece a abertura de Crédito 

Suplementar no valor de R$ 44.538.920,55 (quarenta e quatro milhões, 

quinhentos e trinta e oito mil, novecentos e vinte reais e cinquenta e 

cinco centavos), por meio do Processo Nº 2023- G4C2C. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 95/2023, do Deputado Capitão 
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Assumção a Secretaria de Estado do Governo, solicitando informações 

acerca do DECRETO Nº 476-S, o qual estabelece a abertura de Crédito 

Suplementar no valor de R$ 9.330.268,55 (nove milhões, trezentos e 

trinta mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco 

centavos), por meio do Processo Nº 2022-TTZ7T. Oficie-se. 

Requerimento nº 300/2023, do Deputado Hudson Leal, de 

desarquivamento do Projeto de Lei nº 424/2020 de sua autoria, que 

dispõe sobre a reprodução, criação, venda, compra e doação de animais 

de estimação em estabelecimentos comerciais e assemelhados, no 

âmbito do Estado do Espírito Santo. Defiro. Requerimento nº 304/2023, 

do Deputado Hudson Leal, de desarquivamento do Projeto de Lei nº 

139/2020 de sua autoria, que dispõe sobre a carteira de Identificação 

Estudantil do Espírito Santo – CIEES e dá outras providências. Defiro. 

Requerimento nº 305/2023, do Deputado Hudson Leal, de 

desarquivamento do Projeto de Lei nº 363/2021 de sua autoria, que 

institui o Passaporte Equestre e dá outras providências. Defiro. 

Requerimento nº 306/2023, do Deputado Capitão Assumção, de 

desarquivamento do Projeto de Lei nº 707/2019 de sua autoria, que 

Dispõe sobre os serviços comerciais de tosa e banho em cães e gatos, 

no âmbito do Estado do Espírito Santo. Defiro.  Requerimento nº 

310/2023, do Deputado Capitão Assumção, de desarquivamento do 

Projeto de Lei nº 694/2019 de sua autoria, que Obriga as empresas 

prestadoras de serviços a informarem ao consumidor quanto ao fim dos 

prazos de descontos ou vantagens temporárias oferecidos. Defiro. 

Requerimento nº 312/2023, do Deputado Capitão Assumção, de 

desarquivamento do Projeto de Lei nº 660/2019 de sua autoria, que 

Acrescenta o art. 1º-a a lei 10.626 de 2017, que dispõe sobre o horário e 

dias em que os fornecedores de produtos e/ou serviços poderão efetuar 

serviços de telemarketing e cobrança de débitos por telefone aos 

consumidores. Defiro. Requerimento nº 313/2023, do Deputado 

Capitão Assumção, de desarquivamento do Projeto de Lei nº 659/2019 

de sua autoria, que Altera o artigo 2º da lei nº 10.680 de 2017, que 

proíbe a fabricação, a comercialização e o uso de cerol e da 
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denominada linha chilena. Defiro. Requerimento nº 317/2023, do 

Deputado Capitão Assumção, de desarquivamento do Projeto de Lei nº 

610/2019 de sua autoria, que Estabelece penalidade administrativa aos 

postos de combustíveis ou congêneres que praticarem fraude 

metrológica nas bombas medidoras de combustíveis no âmbito do 

Estado do Espírito Santo, e dá outras providências. Defiro. 

Requerimento nº 318/2023, do Deputado Capitão Assumção, de 

desarquivamento do Projeto de Lei nº 609/2019 de sua autoria, que 

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos de ensino 

comunicar aos órgãos de proteção à criança e ao adolescente, casos de 

automutilação que surgir nas dependências escolares e dá outras 

providências, no âmbito do Estado do Espírito Santo. Defiro. 

2ª fase do expediente, sujeito à deliberação: O Sr. Deputado Cap. 

Assumção solicita que seja retirado o Requerimento nº 174/2023, de 

Sessão Solene, em homenagem aos Profissionais da Segurança Pública 

e Segurança Nacional do expediente. O pedido é deferido. 

Requerimento nº 91/2023, da Deputada Janete de Sá, de Sessão 

Especial, para debater sobre o fortalecimento e valorização dos 

Ferroviários, a realizar-se no dia 25 de abril de 2023, às 19h00min 

horas. O Sr. Presidente coloca em discussão. Não havendo quem queira 

discutir, coloca em votação o requerimento. Posto em votação o 

requerimento é aprovado. Requerimento nº 106/2023, do Deputado 

Denninho Silva, de Sessão Solene, em homenagem ao Aniversário da 

Polícia Militar do Espírito Santo, a realizar-se no dia 12 de abril de 

2023, às 19h00min horas. O Sr. Presidente coloca em discussão. Não 

havendo quem queira discutir, coloca em votação o requerimento. Posto 

em votação o requerimento é aprovado. Requerimento nº 132/2023, da 

Deputada Iriny Lopes, de Sessão Especial, sobre “Insurreição do 

Queimado” a realizar-se no dia 11 de abril de 2023, às 18h30min horas. 

O Sr. Presidente coloca em discussão. Não havendo quem queira 

discutir, coloca em votação o requerimento. Posto em votação o 

requerimento é aprovado. Requerimento nº 134/2023, da Deputada 

Iriny Lopes, de Sessão Solene, em comemoração ao Dia da Mulher 
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Sambista a realizar-se no dia 13 de abril de 2023, às 18h30min horas. O 

Sr. Presidente coloca em discussão. Não havendo quem queira discutir, 

coloca em votação o requerimento. Posto em votação o requerimento é 

aprovado. Indicação nº 162/2023, do Deputado Allan Ferreira ao 

Governador do Estado para aquisição de barracas de feira, a serem 

destinadas a feira de artesanato no município de Cachoeiro de 

Itapemirim. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 163/2023, do 

Deputado Hudson Leal ao Governador do Estado para recuperação do 

trecho da ES 440 que liga Bebedouro até Regência, município de 

Linhares (do início de Bebedouro até o Km 5 da ES 245). O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 164/2023, do Deputado Lucas 

Polese ao Governador do Estado para disponibilização de 1 (uma) 

ambulância permanente no Distrito de Nova Almeida, município da 

Serra/ES. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 165/2023, do 

Deputado Zé Preto ao Governador do Estado para o abastecimento 

regular de água para a comunidade de Samambaia, no município de 

Guarapari/ES. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 166/2023, do 

Deputado Zé Preto ao Governador do Estado para pavimentação 

asfáltica da Estrada de Rio Claro através do Programa Caminhos do 

Campo, em Guarapari/ES. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 

167/2023, do Deputado Theodorico Ferraço ao Secretário de Estado da 

Educação, para destinação de um valor estimado em R$ 1.000.000,00 

(um milhão de reais), por meio de convênio com a Prefeitura 
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Municipal, com o objetivo de ser dado início a reestruturação do Polo 

UAB de Itapemirim, obra tão sonhada, tendo em vista a sua 

importância para a formação profissional dos munícipes, sendo que 

atualmente o prédio está em condições precárias, inviabilizando a 

continuidade de parcerias já estabelecidas e a oferta de cursos, além da 

acentuada queda na estimativa da receita do Município para o ano de 

2023. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

a indicação é aprovada. Indicação nº 168/2023, da Deputada Raquel 

Lessa ao Governador do Estado para realizar cobertura da quadra 

poliesportiva da Instituição APAE – Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais do município de IÚNA/ES. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

anuncia a sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 

Indicação nº 169/2023, do Deputado Lucas Scaramussa ao Governador 

do Estado para adoção das providências necessárias para que sejam 

destinados Veículos de Varrição ao município de Linhares. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 170/2023, do Deputado Lucas 

Scaramussa ao Governador do Estado para adoção das providências 

necessárias para o Calçamento Rural de trecho Comunidade de São 

bento, em Linhares. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 171/2023, do 

Deputado Lucas Scaramussa ao Governador do Estado para adoção das 

providências necessárias para o Calçamento Rural de trecho localidade 

de Capelines II, em Linhares. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 

172/2023, do Deputado Lucas Scaramussa ao Governador do Estado 

para adoção das providências necessárias para implantação de sinal de 

Telefonia e conexão de internet 4G/5G na comunidade de Brejo 
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Grande, no município de Linhares. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

anuncia a sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 

Indicação nº 173/2023, do Deputado Lucas Scaramussa ao Governador 

do Estado para adoção das providências necessárias para implantação 

de sinal de Telefonia e conexão de internet 4G/5G na comunidade de 

Chapadão das Palminhas, no município de Linhares. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 174/2023, do Deputado Lucas Scaramussa ao 

Governador do Estado para adoção das providências necessárias para 

implantação de sinal de Telefonia e conexão de internet 4G/5G na 

comunidade de Degredo, no município de Linhares. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 175/2023, do Deputado Lucas Scaramussa ao 

Governador do Estado para adoção das providências necessárias para 

pavimentação do contorno de Baixo Quartel, em Linhares. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 176/2023, do Deputado Dr. Bruno 

Resende ao Governador do Estado, por intermédio do Departamento de 

Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo-DER, promova 

melhoria e/ou pavimentação asfáltica da Rodovia ES 491 do trecho que 

liga Aracui até Estrela do Norte, estando em estrado muito crítico o km 

0 até o km 1, município de Castelo. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

anuncia a sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 

Indicação nº 177/2023, do Deputado Dr. Bruno Resende ao Governador 

do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Turismo, elabore 

Projeto e Construção de Portal na entrada de Conceição de Muqui. O 

Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação a 
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indicação é aprovada. Indicação nº 178/2023, do Deputado Lucas 

Scaramussa ao Governador do Estado para adoção das providências 

necessárias para que sejam destinados Veículos de Varrição ao 

município de Rio Bananal. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 

179/2023, do Deputado Lucas Scaramussa ao Governador do Estado 

para adoção das providências necessárias para o Calçamento Rural de 

trecho Comunidade de São bento, em Rio Bananal. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 180/2023, do Deputado Lucas Scaramussa ao 

Governador do Estado para adoção das providências necessárias para o 

Calçamento Rural de trecho localidade de Capelines II, em Rio 

Bananal. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

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

em votação a indicação é aprovada. O Sr. Presidente parabeniza a TV 

Gazeta pelos seus 40 anos de trabalho ao Estado do Espírito Santo. 

Passa-se a Ordem do Dia: é anunciada a Discussão única, nos termos do 

art. 66, § 6º, da Constituição Estadual, do veto total, ao Projeto de Lei 

nº 17/2019, de autoria do Ex-Deputado Sergio Majeski, que dispõe 

sobre o direito de receber, gratuitamente, outro produto idêntico ou 

similar, à sua escolha, em igual quantidade, o consumidor que constatar 

a existência de produto exposto à venda com prazo de validade 

vencido. Ciente. À Comissão de Justiça. Publicado no Ales Digital do 

dia 05/02/2019. Mensagem de Veto nº 54/2022, publicada no ALES 

digital do dia 19/12/2022. O Sr. Presidente convoca a Comissão de 

Justiça para oferecer parecer oral à matéria e o Sr. Deputado Mazinho 

dos Anjos recebe e se prevalece de prazo regimental. O Sr. Presidente 

anuncia que ficam sobrestadas as demais matérias. O Sr. Deputado 

Dary Pagung indica os Srs. Deputados Janete de Sá e Alexandre 

Xambinho para compor a Comissão de Inquérito de Maus Tratos. 

Passa-se para a fase das comunicações: Fazem uso da palavra os Srs. 
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Deputados Callegari, Cap. Assumção, Coronel Weliton (A Sra. 

Deputada Janete de Sá assume a Presidência), Del. Danilo Bahiense 

Denninho Siva, (O Sr. Dep. Del. Danilo Bahiense assume a 

Presidência), Dr. Bruno Resende, Eng. José Esmeraldo, Gandini, Janete 

de Sá, João Coser, Lucas Polese, Theodorico Ferraço, Zé Preto. Deixa 

de comparecer a sessão o Sr. Deputado Bispo Alves justificada sua 

ausência por licença médica e o Sr. Deputado Alexandre Xambinho. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente diz que irá encerrar a 

presente sessão, antes, porém, convoca as Senhoras e os Senhores 

Deputados para a próxima que será Ordinária, segunda-feira, dia 

06/03/2023, às quinze horas, para qual designa: Expediente: o que 

ocorrer. Ordem do dia: a mesma pauta da presente sessão exceto as 

matéria votadas hoje. Encerra-se a presente sessão ás dez horas e vinte 

e cinco minutos. 


