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Décima Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa Ordinária da 

Vigésima Legislatura, realizada em sete 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, Alexandre Xambinho, Allan 

Ferreira, 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, Sérgio Meneguelli, 

Theodorico Ferraço, Tyago Hoffmann, Vandinho Leite e Zé Preto. O Sr. 

Presidente Deputado Danilo Bahiense ocupa a cadeira da Presidência e 

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

convida o Sr. Deputado Alcântaro Filho para proceder a leitura de um 

versículo da Bíblia. É dispensada a leitura da Ata da sessão anterior e 

considerada aprovada. O Sr. Presidente procede à leitura do seguinte 

Expediente: 1ª parte: Expediente para simples despacho: Ofícios nºs 

27/2023 e 06/2023, do Deputado Alcântaro Filho, comunicando seu 

desligamento como membro efetivo das Comissões de Agricultura e de 

Educação desta Casa de Leis. Ciente. À Secretaria para providenciar a 

solicitação e arquivar o processo. Ofícios nºs 28/2023 e 32/2023, do 

Deputado Engº José Esmeraldo, comunicando seu desligamento como 

membro suplente das Comissões de Justiça, de Agricultura e de 

Infraestrutura; e como membro efetivo da Comissão de Segurança desta 

Casa de Leis. Ciente. À Secretaria para providenciar a solicitação e arquivar 

o processo. Ofícios nºs 29/2023 e 07/2023, do Deputado Alcântaro Filho, 

comunicando seu desligamento como membro efetivo da Comissão de 

Justiça, de Cidadania, Serviço Público e Redação desta Casa de Leis. 

Ciente. À Secretaria para providenciar a solicitação e arquivar o processo. 

Requerimento de Informação nº 107/2023, do Deputado Callegari ao 

Governador do Estado, solicitando informações acerca da utilização do 

veículo de uso do executivo com Placa QRI1G25, Modelo HB20S 

Automatic, de cor Prata, foi visto no estacionamento do SESC de Aracruz, 

nos últimos 45 dias, com o fornecimento de cópias originais, incluindo 
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assinaturas e todos os anexos dos documentos, gastos de combustível, rotas 

percorridas, atividades e finalidades para qual estava sendo utilizado, o 

nome, cargo e matrícula de todos os Servidores Públicos, efetivos e 

comissionados, que o utilizaram no período, suas rotas, gastos e atividades. 

Oficie-se. Requerimento de Informação nº 108/2023, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca 

do processo nº 2022-2D5JJ, contratou a Empresa SANOFI MEDLEY 

FARMACEUTICA LTDA, no valor de R$ 172.708,00 (cento e setenta e 

dois mil, setecentos e oito reais), para aquisição de medicamentos. Oficie-

se. Requerimento de Informação nº 109/2023, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca 

do processo nº 2022-5V97W, contratou a Empresa GENÉSIO A. MENDES 

& CIA LTDA, no valor de R$ 26.167,00 (vinte e seis mil, cento e sessenta e 

sete reais), para aquisição de medicamentos. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 110/2023, do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de 

Estado da Saúde, solicitando informações acerca do processo do nº 2023-

ZBSJK, contratou a Empresa PHARMED PRODUTOS HOSPITALARES 

LTDA - ME, no valor de R$ 132.992,00 (cento e trinta e dois mil, 

novecentos e noventa e dois reais), para aquisição de medicamentos. Oficie-

se. Requerimento de Informação nº 111/2023, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca 

do processo do nº 2022-4Q2N8, contratou a Empresa UL QUÍMICA E 

CIENTÍFICA LTDA, no valor de R$ 20.627,20 (vinte mil, seiscentos e 

vinte e sete reais e vinte centavos), para aquisição de material de consumo. 

Oficie-se. Requerimento de Informação nº 112/2023, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca 

do processo do nº 2021-FH30F, contratou a Empresa SANOFI MEDLEY 

FARMACEUTICA LTDA, no valor de R$ 273.000,00 (duzentos e setenta e 

três mil reais), para aquisição de medicamento. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 113/2023, do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de 

Estado da Saúde, solicitando informações acerca do processo do nº 2021-

83XC7, contratou a Empresa PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E 

FARMACÊUTICOS S.A, no valor de R$ 71.248,20 (setenta e um mil, 
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duzentos e quarenta e oito reais e vinte centavos), para aquisição de 

medicamento. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 114/2023, do 

Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado da Saúde, solicitando 

informações acerca da Ordem de Fornecimento de nº 0629/2023. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 115/2023, do Deputado Capitão Assumção 

ao Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca da Ordem 

de Fornecimento de nº 0631/2023. Oficie-se. Requerimento de Informação 

nº 116/2023, do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado da 

Saúde, solicitando informações acerca da Ordem de Fornecimento de nº 

0738/2023. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 117/2023, do 

Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado da Saúde, solicitando 

informações acerca da Ordem de Fornecimento de nº 0729/2023. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 118/2023, do Deputado Capitão Assumção 

ao Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca da Ordem 

de Fornecimento de nº 0731/2023. Oficie-se. Requerimento de Informação 

nº 119/2023, do Deputado Alcântaro Filho ao Diretor Presidente da 

Companhia Espírito-Santense - CESAN, solicita que envie os laudos de 

potabilidade dos últimos 12 (doze) meses, bem como informe quais 

medidas tem tomado para corrigir o problema exposto, melhorar a 

qualidade dos seus serviços e da água fornecida na localidade de Vila do 

Riacho, no município de Aracruz/ES. Oficie-se. Requerimento nº 345/2023, 

do Deputado Marcelo Santos, de desarquivamento do Projeto de Lei nº 

242/2022 de sua autoria, que Acrescenta item ao Anexo Único da Lei nº 

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

FEDERACAO CAPIXABA DE JIU-JITSU ESPORTIVO - FCJJE, 

localizado no Município de Guarapari. Defiro. Requerimento nº 346/2023, 

do Deputado Engenheiro José Esmeraldo, de desarquivamento do Projeto de 

Lei nº 607/2020, de sua autoria, que estabelece as normas para a promoção 

da acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida no Estado do Espírito 

Santo. Defiro.  Requerimento nº 347/2023, do Deputado Engenheiro José 

Esmeraldo, de desarquivamento do Projeto de Lei nº 608/2020, de sua 

autoria, que Institui a inclusão de registro de alertas sobre os riscos da 

ingestão de bebidas alcóolicas por gestantes nos rótulos das bebidas 
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produzidas no Estado do Espírito Santo e dá outras providências. Defiro.  

Requerimento nº 348/2023, do Deputado Engenheiro José Esmeraldo, de 

desarquivamento do Projeto de Lei nº 609/2020, de sua autoria, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade do fornecedor de disponibilizar ao consumidor o 

acesso a informações sobre empreendimentos imobiliários de sua 

titularidade. Defiro.  Requerimento nº 349/2023, do Deputado Engenheiro 

José Esmeraldo, de desarquivamento do Projeto de Lei nº 610/2020, de sua 

autoria, que estabelece que nos editais de concessão e/ou permissão da 

prestação dos serviços públicos de conservação, recuperação, manutenção, 

implantação de melhorias e operação de rodovias estaduais, constará a 

isenção do pagamento de pedágio às pessoas com doenças graves e 

degenerativas, transtorno do espectro autista e/ou com deficiência de acordo 

com o disposto no art. 2º da Lei Nacional nº 13.146 de 2015, quando em 

tratamento fora do município de seu domicílio. Defiro.  Requerimento nº 

350/2023, do Deputado Engenheiro José Esmeraldo, de desarquivamento do 

Projeto de Lei nº 611/2020, de sua autoria, que Institui a campanha de 

conscientização sobre brincadeiras de potencial lesão ofensiva física no 

Sistema de Ensino Público e Privado, no âmbito do Estado do Espirito 

Santo e dá outras providências. Defiro.  Requerimento nº 351/2023, do 

Deputado Engenheiro José Esmeraldo, de desarquivamento do Projeto de 

Lei nº 356/2021, de sua autoria, que Autoriza o Estado Do Espírito Santo a 

divulgar a lista de todos os detentos beneficiados pelo Indulto Natalino e 

Saída temporária Especial. Defiro.  Requerimento nº 352/2023, do 

Deputado Engenheiro José Esmeraldo, de desarquivamento do Projeto de 

Lei nº 394/2022, de sua autoria, que Dispõe sobre a instalação obrigatória 

de dispositivos de segurança nas piscinas residenciais ou coletivas no 

Estado do Espírito Santo. Defiro.  Requerimento nº 353/2023, do Deputado 

Engenheiro José Esmeraldo, de desarquivamento do Projeto de Lei nº 

335/2020, de sua autoria, que obriga a disponibilização de produtos 

antisséptico em banheiros de uso coletivo para higienização aos assentos 

sanitários. Defiro.  Requerimento nº 354/2023, do Deputado Engenheiro 

José Esmeraldo, de desarquivamento do Projeto de Lei nº 352/2021, de sua 

autoria, que Institui o selo empresa incentivadora da educação de 
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funcionários, no âmbito do Estado do Espírito Santo. Defiro.  Requerimento 

nº 355/2023, do Deputado Engenheiro José Esmeraldo, de desarquivamento 

do Projeto de Lei nº 349/2020, de sua autoria, que Acrescenta item ao 

Anexo I da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de utilidade 

pública a Igreja Missionaria Aliança com Deus Em Itapemirim. Defiro. 2ª 

fase do expediente, sujeito à deliberação: Requerimento de Urgência nº 

25/2023, da Deputada Janete de Sá e outros, ao Projeto de Lei nº 112/2023, 

de sua autoria, que trata sobre o Programa Estadual de Controle e Bem Estar 

de Animais Domésticos no Estado do Espírito Santo. O Sr. Presidente 

coloca em discussão o requerimento. Não havendo oradores encerra a 

discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação o requerimento é 

aprovado. Requerimento de Urgência nº 26/2023, dos Deputados Dr. Bruno 

Resende e Dary Pagung, Líder do Bloco Parlamentar, ao Projeto de 

Resolução nº 02/2023, de autoria do Deputado Dr. Bruno Resende, que 

altera a redação do artigo 50 do Regimento Interno para reinserir o 

“saneamento” como atribuição da Comissão Permanente de Saúde. O Sr. 

Presidente coloca em discussão o requerimento. Não havendo oradores 

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

requerimento é aprovado. Indicação nº 210/2023, do Deputado Mazinho dos 

Anjos ao Governador do Estado, para implantação de um Centro de 

Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (HEMOES), no município de 

Barra de São Francisco/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 211/2023, 

do Deputado Mazinho dos Anjos ao Governador do Estado, para construção 

de um campo bom de bola no Distrito de Sobreiro”, localizado no 

município de Laranja da Terra/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 212/2023, 

do Deputado Zé Preto ao Governador do Estado, para construção da Ponte 

Mucambo, localizada no interior do 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 



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

 

 6 

aprovada.  Indicação nº 213/2023, do Deputado Zé Preto ao Governador do 

Estado, para aquisição de um trator cortador de grama para a manutenção 

dos campos de futebol e praças do 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 214/2023, do Deputado Dary Pagung ao Governador 

do Estado, para instalação de redutores de velocidade, lombadas, na 

Rodovia ES-164 próximo ao Km 081, com o ponto de referência Fazenda 

Breda, na entrada do antigo campo de futebol juventude, situado no Córrego 

Panquinhas, no Município de Pancas/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 

215/2023, do Deputado Dary Pagung ao Governador do Estado, para à 

CETURB – Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros 

do Estado do Espírito Santo a mudança do ponto de ônibus existente na Rua 

Evaristo Canal, nº 05, Bairro Ipanema, no município de Viana/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 216/2023, do Deputado Hudson Leal ao Governador 

do Estado, para recapeamento da ES-245 e sinalização do trecho que vai de 

Linhares até o município de Rio Bananal/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 

217/2023, do Deputado Pablo Muribeca ao Governador do Estado, para 

reabertura da Delegacia de Polícia Civil na Serra Sede. 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 218/2023, do Deputado Pablo Muribeca ao Governador do 

Estado, para reabertura do Pronto Socorro do Hospital Jayme Santos Neves, 

no município de 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 219/2023, 

do Deputado Pablo Muribeca ao Governador do Estado, para recolhimento 
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de inservíveis nas seguintes Escolas da Rede Estadual: - Adevalni Azevedo, 

localizada no Bairro Campinho da Serra II; - E.E.E.F.M Campinho, 

localizada no Bairro Campinho da Serra I, e - Centro Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio em Tempo Integral Joaquim Beato, localizada no 

Bairro Planalto Serrano Bloco A, no município de 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 220/2023, do Deputado Alcântaro Filho ao 

Governador do Estado, para a adoção das medidas administrativas e 

concretas necessárias para que intervenha junto à EDP Escelsa, 

concessionária do abastecimento da energia elétrica no município de 

Aracruz, para que esta proceda às modificações necessárias na rede elétrica 

das comunidades Valle Verde e Sollar Biti e condomínio Villagrio Aracruz, 

no Bairro Jequitibá, no município de Aracruz/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 221/2023, dos Deputados Denninho Silva e Mazinho dos Anjos ao 

Governador do Estado, para a elevação do valor de isenção do pagamento 

do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) a 

portadores de deficiência que adquiriram carros de até R$ 140 mil (cento e 

quarenta mil reais). 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. Deputado Marcelo Santos assume a 

Presidência). O Sr. Deputado Tyago Hoffmann solicita a inversão da pauta, 

preservando a fase das comunicações. O Sr. Presidente coloca o pedido em 

votação. Posta em votação, o pedido é aprovado. O Sr. Presidente suspende 

a sessão às quinze horas e vinte e quatro minutos para receber os Prefeitos 

Municipais no Plenário. A sessão é reaberta às quinze horas e quarenta e 

sete minutos. O Sr. Presidente determina juntada do Projeto de Lei n° 

29/2023 ao 19/2023 ambos de autoria do Sr. Deputado Vandinho Leite por 

versarem de matéria correlata. 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 909/2019, de autoria do Ex-Deputado 
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Marcos Garcia, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as concessionárias 

dos serviços públicos de fornecimento de água e de energia elétrica oferecer 

ao consumidor a possibilidade de quitar débitos pendentes antes da 

suspensão do serviço fornecido, e dá outras providências.  Publicado no 

Ales Digital do dia 30/10/2019. Mensagem de Veto nº 04/2023, publicada 

no ALES digital do dia 04/01/2023. Na Comissão de Justiça o relator, 

Deputado Mazinho dos Anjos, se prevaleceu do prazo regimental de até 03 

sessões ordinárias para relatar a matéria na 9ª sessão ordinária do dia 

06/03/2023. (Prazo até o dia 13/03/2023). O Sr. Presidente convoca a 

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

Mazinho dos Anjos recebe e continua com prazo regimental. Sendo assim, 

as demais matérias ficam sobrestadas. Passa-se a fase das comunicações: 

Fazem uso da palavra os Srs. Deputados Alcântaro Filho, Callegari, Lucas 

Scaramussa, Cel. Weliton (O Sr. Deputado Danilo Bahiense assume a 

Presidência), Camila Valadão, Denninho Silva, Lucas Polese, Cap. 

Assumção, Janete de Sá, Tyago Hoffmann, Gandini, Eng. José Esmeraldo. 

O Sr. Presidente registra a presença do Chefe da Casa Civil o Sr. Davi 

Diniz. O Sr. Presidente reporta sobre reunião da Comissão de Segurança e 

Combate ao Crime Organizado, ocorrido na data de hoje, e que 

compareceram vários Srs. Deputados, Sindipol, Sindicato dos Delegados, 

OAB, IASES, entre outros, todos reivindicando melhorias, inclusive 

melhoria salarial e será produzido um relatório pela Secretaria da Comissão, 

onde serão deliberados indicações e Projetos de Leis para serem 

encaminhados ao Sr. Governador. Deixa de comparecer a sessão o Sr. 

Deputado Bispo Alves por estar de licença médica. Nada mais havendo a 

tratar, o Sr. Presidente diz que vai encerrar a Sessão, antes, porém, convoca 

as Sras. e Srs. Deputados para a próxima, que será Ordinária, amanhã, às 

nove horas, para qual designa expediente: o que ocorrer. Ordem do dia: a 

mesma pauta da presente sessão exceto as matérias votadas hoje. Encerra-se 

a sessão às dezessete horas e cinco minutos.  

 

 


