
 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

 

 1 

Décima Primeira Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa Ordinária 

da Vigésima Legislatura, realizada em oito 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, 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, Tyago Hoffmann, Vandinho Leite e 

Zé Preto. O Sr. Presidente Deputado Dary Pagung ocupa a cadeira da 

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

Presidente convida o Sr. Deputado Del. Danilo Bahiense para proceder a 

leitura de um versículo da Bíblia (O Sr. Deputado Marcelo Santos assume a 

Presidência). 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: Requerimento de Informação nº 

120/2023, do Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado do 

Turismo, solicitando informações acerca do Crédito Suplementar no valor 

de R$ 717.444,00 (Setecentos e dezessete mil, quatrocentos e quarenta e 

quatro reais).  Oficie-se. Requerimento de Informação nº 121/2023, do 

Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado da Saúde, solicitando 

informações acerca da Ordem de Fornecimento de nº 0659/2023. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 122/2023, do Deputado Capitão Assumção 

à Secretaria de Estado da Saúde, solicitando informações acerca da Ordem 

de Fornecimento de nº 0660/2023. Oficie-se. Requerimento de Informação 

nº 123/2023, do Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado da 

Saúde, solicitando informações acerca da Ordem de Fornecimento de nº 

0661/2023. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 124/2023, do 

Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado da Saúde, solicitando 

informações acerca da Ordem de Fornecimento de nº 0662/2023. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 125/2023, do Deputado Capitão Assumção 

à Secretaria de Estado da Saúde, solicitando informações acerca da Ordem 

de Fornecimento de nº 0664/2023. Oficie-se. Requerimento de Informação 
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nº 126/2023, do Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado da 

Saúde, solicitando informações acerca da Ordem de Fornecimento de nº 

0666/2023. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 127/2023, do 

Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado da Saúde, solicitando 

informações acerca da Ordem de Fornecimento de nº 0607/2023. Oficie-se. 

Requerimento nº 57/2023, do Deputado Bispo Alves, com base no artigo 

305, II do Regimento Interno, de licença para tratamento de saúde, contados 

a partir do dia 28 de fevereiro de 2023, conforme atestado médico. Defiro. 

À Secretaria para providenciar ato de licença. Requerimento nº 45/2023, do 

Deputado Mazinho dos Anjos e outros, de formação da Frente Parlamentar 

para Análises e Proposições Sobre a Mudança Climática. Defiro. À 

Secretaria para providenciar ato de formação da Frente Parlamentar. 2ª fase 

do expediente, sujeito à deliberação: Requerimento nº 48/2023, do 

Deputado Alexandre Xambinho e outros, de criação da Comissão Especial 

de Fiscalização do Petróleo, Gás e Energia. 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 nº 133/2023, do Deputado Dr. Bruno Resende, de Sessão 

Solene, em homenagem aos Profissionais da Saúde a realizar-se no dia 12 

de maio de 2023, às 19h00min horas. 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 nº 

170/2023, do Deputado Allan Ferreira, de Sessão Especial, para promoção 

de debates e palestras sobre "A importância da Conscientização do 

Autismo” a realizar-se no dia 03 de maio de 2023, às 19h00min horas 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 nº 178/2023, do Deputado 

Alcântaro Filho, de Sessão Especial, para discutir e debater ações 

pertinentes ao Dia Internacional da Família, a realizar-se no dia 15 de maio 

de 2023, às 19h00min horas. 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 nº 
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184/2023, do Deputado Lucas Polese, de Sessão Especial, para frente 

parlamentar da juventude, a realizar-se no dia 24 de março de 2023, às 

15h00min horas. 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 222/2023, do Deputado 

Dr. Bruno Rezende ao Governador do Estado, para que através do Projeto 

Caminhos do Campo seja feito o recapeamento da estrada Mimoso do Sul 

ao Distrito de Santo Antônio de Muqui, com aproximadamente 26 km. 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 223/2023, do Deputado Dr. Bruno Rezende ao 

Governador do Estado, para que através do Projeto Caminhos do Campo 

seja feito o recapeamento da estrada Mimoso do Sul a São Pedro do 

Itabapona, com aproximadamente 29 km. 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 

224/2023, do Deputado Dr. Bruno Rezende ao Governador do Estado, para 

que através do Projeto Caminhos do Campo, viabilize o asfaltamento ou 

revsol da estrada que liga o Distrito de São Pedro do Itabapoana localizado 

no município de Mimoso do Sul ao município de Apiacá, com 

aproximadamente 09Km. 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 225/2023, do Deputado 

Dr. Bruno Rezende ao Governador do Estado, para instituir a Política 

Estadual de Qualificação Técnica e Profissional gratuita e dispões sobre a 

preferência de vagas às mulheres vítimas de Violência Domestica e Familiar 

no Estado. 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 226/2023, do Deputado Dr. Bruno 

Rezende ao Governador do Estado, para seja estendida para os demais 

estudantes da Rede Pública Estadual a Bolsa-Estudantes, Lei Estadual nº 

11.784/2023, para os alunos regularmente matriculados na 4ª série do 

ensino médio, aos demais municípios do Estado. O Sr. Presidente coloca em 
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discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia 

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

227/2023, do Deputado Dr. Bruno Rezende ao Governador do Estado, para 

revogação da Portaria 056-R, de 11 de maio de 2020, que alterou o regime 

jurídico administrativo instituído sobre os contratos de estágio celebrados 

pelo poder público, inserindo a obrigatoriedade de órgãos públicos 

celebrarem convênios com agentes de integração, para conseguir contratar 

estagiários de ensino médio. 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 228/2023, 

do Deputado Dr. Bruno Rezende ao Governador do Estado, para criar no 

Estado o programa TRANSPORTE SAÚDE, que propiciará o transporte de 

pacientes e acompanhantes quando houver transferência para Unidades 

Hospitalares fora do âmbito de circulação do sistema transcol, no retorno as 

suas residências. 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 229/2023, do Deputado 

Mazinho dos Anjos ao Governador do Estado, para instalação dos serviços 

de IML (Instituto Médico Legal) e perícias, 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 230/2023, do Deputado Dary 

Pagung ao Governador do Estado, para regulamentar o repasse dos recursos 

aos Municípios do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das 

Condições de Oferta da Educação Infantil e do Ensino Fundamental no 

Espírito Santo (Funpaes), nas mesmas diretrizes do Fundo Estadual de 

Apoio ao Desenvolvimento Municipal – Cidades (Fundo Cidades). 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 231/2023, do Deputado Alexandre Xambinho ao 

Governador do Estado, para instalação de um Centro Estadual de Educação 

Técnica no município de Serra/ES. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua 
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votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 232/2023, 

do Deputado Alcântaro Filho ao Governador do Estado e ao Departamento 

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

recapeamento asfáltico emergencial da Rodovia ES-124, que liga o Centro 

de Aracruz/ES à BR-101, no Distrito de Guaraná. 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 234/2023, do Deputado Callegari ao Governador do Estado, para adoção 

das providências necessárias para a pavimentação da Rodovia José Maria de 

Oliveira a Rodovia ES-391, que liga o município de Mimoso do Sul ao 

Distrito 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 indicação é aprovada. Indicação nº 235/2023, 

do Deputado Zé Preto ao Governador do Estado, para o transporte escolar 

para os alunos residentes na cidade de Guarapari/ES, até a Escola Viva, 

localizada no município de Anchieta/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 

236/2023, 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 Iconha/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 237/2023, 

do Deputado Callegari ao Governador do Estado, para adoção das 

providências necessárias para a drenagem e pavimentação da Rua Afonso 

Schwab em Nova Rosa da Penha, no município de Cariacica/ES. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra 

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

aprovada. Indicação nº 238/2023, do Deputado Allan Ferreira ao 

Governador do Estado, para construção de 01 (um) campo bom de bola no 

Bairro São Francisco de Assis, no município de Cachoeiro de 

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

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em 
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votação a indicação é aprovada. Indicação nº 239/2023, do Deputado Allan 

Ferreira ao Governador do Estado, para construção de 01 (um) campo bom 

de bola no Bairro São Lucas, no município de Cachoeiro de Itapemirim/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 240/2023, do Deputado Allan Ferreira ao 

Governador do Estado, para construção de 01 (um) campo bom de bola na 

localidade de São João da Lancha, no município de Cachoeiro de 

Itapemirim/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 241/2023, do Deputado Allan 

Ferreira ao Governador do Estado, para construção de 01 (um) campo bom 

de bola na localidade de Virgínia Velha, no município de Rio Novo do 

Sul/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 243/2023, do Deputado Dr. Bruno 

Rezende ao Governador do Estado, para estudar junto às instituições 

financeiras públicas estaduais como BANDES e BANESTES sobre 

mecanismos de facilitação do crédito a microempresas e empresas de 

pequeno porte controladas e dirigidas por mulheres negras e de baixa renda 

e a microempreendedoras individuais, com o objetivo de incentivar o 

empreendedorismo feminino e reduzir desigualdades no mercado de crédito. 

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 244/2023, da Deputada Janete de Sá ao Governador 

do Estado, para entrega de 600.000 (seiscentos mil) Bloquetes e 8.160 (oito 

mil cento e sessenta) meio-fios, para pavimentação rural de 2000 metros de 

extensão (12.000 m2 metros quadrados) na localidade de Alto Sebastião, no 

município de Santa Maria de Jetibá/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 

245/2023, da Deputada Raquel Lessa ao Governador do Estado, para 

implantação de uma Delegacia Especializada ao Atendimento à Mulher, no 
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município de Guaçuí/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 246/2023, do Deputado 

Lucas Scaramussa ao Governador do Estado, para construção de uma ponte 

ligando os Bairros Aviso a Interlagos, no município de Linhares/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 247/2023, do Deputado Mazinho dos Anjos ao 

Governador do Estado, para construção de uma clínica de fisioterapia e 

reabilitação, 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. O Sr. 

Presidente suspensa a sessão às nove horas e três minutos. A Sessão é 

reaberta às dez horas e vinte minutos. 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 

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 Zé Preto (O Sr. Deputado Danilo 

Bahiense assume a Presidência), Tyago Hoffmann, Mazinho dos Anjos, 

Lucas Polese, João Coser, Hudson Leal, Gandini, Cel. Weliton, Cap. 

Assumção. Deixam de comparecer a sessão os Srs. Deputados Bispo Alves 

por estar de licença médica e os Srs. Deputados Dr. Bruno Resende, Sérgio 
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Meneguelli, Theodorico Ferraço. 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, segunda-feira, dia treze 

de março de 2023, às quinze 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 as onze e dezoito minutos.  

 

 


