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Décima Segunda Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa Ordinária 

da Vigésima Legislatura, realizada em treze 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 Marcelo Santos ocupa a cadeira da Presidência e 

invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão. Ocupam as cadeiras 

de 1ª Secretaria, o Sr. Deputado João Coser e 2ª Secretaria, o Sr. Deputado 

Mazinho dos Anjos. O Sr. Presidente convida o Sr. Deputado Cap. 

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

leitura da Ata da sessão anterior e considerada aprovada. O Sr. Deputado 

Dary Pagung designa os Srs. Deputados Tyago Hoffmann e Lucas 

Scaramussa como membro efetivo e suplente, respectivamente, da 

Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado. A solicitação é 

deferida pelo Sr. Presidente. É feito um minuto de silêncio pelo falecimento 

dos Srs. Advir Vitor Martins, Cel. Ademar Poltronielle, João Batista 

Coelho, Cb Hudson Correa, João Batista Nunes, Paulo Barroso, Sebastião 

Patricio Gonçalves, Antônio Viana. O Sr. Presidente registra a presença do 

advogado Dr. Bruno Dall’orto (O Sr. Dep. Danilo Bahiense assume a 

Presidência). O Sr. Presidente procede à leitura do seguinte Expediente: 1ª 

parte: Expediente para simples despacho: Ofícios nºs 14/2023 e 43/2023, do 

Deputado Theodorico Ferraço, justificando sua ausência na sessão ordinária 

realizada no dia 08 de março de 2023.  Justificada a ausência, a Secretária. 

Ofícios nºs 15/2023 e 15/2023, do Deputado Dr. Bruno Resende, 

justificando sua ausência na sessão ordinária realizada no dia 08 de março 

de 2023. Justificada a ausência, a Secretária. Ofícios nºs 34/2023 e 11/2023, 

da Deputada Camila Valadão, indicando o Vice Cacique Guarany Maynõ 

Cunha da Silva, para fazer uso da Tribuna Popular na sessão ordinária do 
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dia 03 de abril de 2023, onde explanará sobre as demandas dos povos 

Indígenas que residem aldeados e em contextos urbanos no Estado do 

Espírito Santo. Defiro. Ofício nº 35/2023, do Deputado Coronel Weliton, 

indicando Kamila Henrique Alves e Flávio da Silva Polonini, ambos 

representantes das associações de tiro esportivo do Espírito Santo, para 

fazerem uso da Tribuna Popular na sessão ordinária do dia 03 de abril de 

2023, onde explanarão sobre o seu impacto social e econômico. Defiro. 

Ofícios nºs 01 e 02/2023, da Deputada Janete de Sá, comunicando a 

instalação, em reunião realizada no dia 27 de fevereiro de 2023, da Frente 

Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher e Combate à Violência 

Familiar e Doméstica, autorizada pelo Ato nº 280, de 07 de fevereiro de 

2023, publicado no DPL em 16 de fevereiro de 2023, quando foram eleitos 

para Presidente, a Deputada Janete de Sá, Vice Presidente e para Secretário 

Executivo, o Deputado Alexandre Xambinho. Ciente. Arquive-se. Ofícios 

nºs 02 e 01/2023, do Deputado Dr. Bruno Resende, comunicando a 

instalação, da Frente Parlamentar Contra o Câncer, autorizada pelo Ato nº 

406, de 13 de fevereiro de 2023, publicado no DPL em 16 de fevereiro de 

2023, quando foram eleitos para Presidente, o Deputado Dr. Bruno Resende 

e para Secretário Executivo, o Deputado Lucas Scaramussa. Ciente. 

Arquive-se. Ofícios nºs 03 e 04/2023, da Deputada Janete de Sá, 

comunicando a instalação, em reunião realizada no dia 06 de março do 

corrente ano, da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução 

n.º 8.614/2023, para apurar e investigar a prática de maus tratos cometidos 

contra animais no âmbito do Estado do Espírito Santo, quando foram eleitos 

para Presidente, a Deputada Janete de Sá, para Vice-Presidente, o Deputado 

Sergio Meneguelli e para Relator, o Deputado Alexandre Xambinho. 

Ciente. Arquive-se. Ofícios nºs 04 e 03/2023, do Deputado Gadini, 

comunicando a instalação, em reunião realizada no dia 28 de fevereiro do 

corrente ano, da Comissão Especial criada pela Resolução nº 8.619/2023, 

para fiscalizar a situação, planejamento, contratação e execução das obras 

de manutenção, melhorias e duplicação nas Rodovias BR101, BR262 e 

RODOSOL no Estado do Espírito Santo, quando foram eleitos para 

Presidente, o Deputado Fabrício Gandini, para Vice-Presidente, o Deputado 
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Lucas Scaramussa e para Relator o Deputado Alcântaro Filho. Ciente. 

Arquive-se. Ofícios nºs 05 e 06/2023, do Deputado Denninho Silva, 

comunicando a instalação, em reunião realizada no dia 07 de março do 

corrente ano, da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução 

n.º 8.617/2023, para apurar e investigar, a comercialização, o uso e 

manuseio de explosivos e combustíveis no âmbito do estado, quando foram 

eleitos para Presidente, o Deputado Denninho Silva, para Vice-Presidente, o 

Deputado Bispo Alves e para Relator, o Deputado João Coser. Ciente. 

Arquive-se. Ofícios nºs 06 e 09/2023, do Deputado Dary Pagung, 

comunicando a instalação, em reunião realizada no dia 08 de março do 

corrente ano, da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução 

n.º 8.615/2023, apurar e investigar ações no combate o abuso sexual e 

violência cometida contra crianças e adolescentes no Estado do Espírito 

Santo, quando foram eleitos para Presidente, o Deputado Dary Pagung, para 

Vice-Presidente, o Deputado Coronel Weliton e para Relatora, a Deputada 

Raquel Lessa. Ciente. Arquive-se. Ofícios nºs 33 e 207/2023, do Deputado 

Hudson Leal, Líder do Bloco Parlamentar Composto Pelos Partidos 

(REPUBLICANOS, PL E PTB), vem comunicar que a partir da presente 

data o Líder do Bloco Parlamentar acima citado será o Deputado Coronel 

Weliton, tendo como Vice-Presidente o Deputado Alcântaro Filho. O ofício 

é baixado de pauta. Projeto de Lei nº 147/2023, da Deputada Janete de Sá, 

que dispõe sobre o ingresso de animais domésticos e de estimação 

estabelecimentos de saúde públicos, privados, clínicas da família, ambientes 

terapêuticos e de tratamento, asilos e dá outras providências. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 

de Saúde, de Proteção aos Animais e de Finanças. Projeto de Lei nº 

148/2023, da Deputada Iriny Lopes, que cria Programa de Prevenção à 

Violência Contra a Mulher nos Transportes Remunerados Privados 

Individuais de Passageiros, no âmbito do Estado do Espírito Santo. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 

de Defesa dos Direitos Humanos, de Segurança e de Finanças. Projeto de 

Lei nº 149/2023, da Deputada Iriny Lopes, que dispõe sobre a criação do 

Relatório de Transparência de Segurança da mulher no âmbito do Estado do 
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Espírito Santo pelas empresas responsáveis pelo Transporte Remunerado 

Privado Individual De Passageiros (TRPIP), no âmbito do Estado do 

Espírito Santo. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça, de Defesa dos Direitos Humanos, de Segurança e de 

Finanças. Projeto de Lei nº 150/2023, da Deputada Iriny Lopes, que cria a 

Campanha Permanente “Mulher No Volante Segurança Constante”, no 

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

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Defesa dos Direitos 

Humanos, de Mobilidade Urbana e de Finanças. Projeto de Lei nº 151/2023, 

da Deputada Iriny Lopes, que dispõe sobre a responsabilidade do agressor 

pelo ressarcimento dos custos relacionados aos serviços de saúde prestados 

pelo estado por meio das transferências do fundo de saúde - sistema único 

de saúde (SUS) às vítimas de violência doméstica e familiar e dá outras 

providências. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça, de Defesa dos Direitos Humanos, de Saúde e de 

Finanças. Projeto de Lei nº 152/2023, da Deputada Iriny Lopes, que institui 

a implementação de tendas violetas contra violência sexual em eventos 

culturais realizados em espaços públicos, no âmbito do Estado do Espírito 

Santo. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça, de Defesa dos Direitos Humanos, de Cultura e de 

Finanças. Projeto de Lei nº 153/2023, da Deputada Iriny Lopes, que cria a 

sala de integração sensorial para pessoas neurodiversas, que possuam 

transtorno de Espectro Autista, TDAH e outros transtornos de 

comportamento no Estado do Espírito Santo. Após o cumprimento do artigo 

120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Defesa dos Direitos 

Humanos, de Saúde e de Finanças. Projeto de Lei nº 154/2023, da Deputada 

Iriny Lopes, que institui o Programa Conecta ES, define suas finalidades e 

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

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Ciência e Tecnologia e de 

Finanças. Projeto de Lei nº 155/2023, da Deputada Iriny Lopes, que dispõe 

sobre o direito do contribuinte de ter acesso a meios e formas de pagamento 

digital, tais como PIX, para quitação de débitos de natureza tributária, taxas 

e contribuições, no âmbito do Estado do Espírito Santo. Após o 
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cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 

de Defesa do Consumidor e de Finanças. Projeto de Lei nº 156/2023, da 

Deputada Iriny Lopes, que institui o Programa Cozinha Solidária, que 

dispõe sobre a distribuição de alimentação gratuita preferencialmente à 

população em situação de vulnerabilidade e risco social, incluindo a 

população em situação de rua, visando à promoção de políticas de 

segurança alimentar e nutricional, de assistência social, efetivação de 

direitos sociais, dignidade humana, resgate social e melhoria da qualidade 

de vida, no âmbito do Estado do Espírito Santo. Após o cumprimento do 

artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Defesa dos 

Direitos Humanos, de Assistência Social e de Finanças. Projeto de Lei nº 

157/2023, da Deputada Iriny Lopes, que cria o Programa Mulheres na 

Cultura no âmbito do Estado do Espírito Santo. Após o cumprimento do 

artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Defesa dos 

Direitos Humanos, de Cultura e de Finanças. Projeto de Lei nº 158/2023, do 

Deputado Zé Preto, que acrescenta ao anexo II da Lei nº 10.975 de 14 de 

janeiro de 2019, para denominar “Píer José Leal Sant’Ana” o Píer situado 

em Meaípe. À Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento 

Interno. Projeto de Lei nº 159/2023, do Deputado Marcelo Santos, que 

acrescenta item ao Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 

declarando de utilidade pública o Clube de Pesca Santo Antônio, localizado 

no Município de Vitória/ES. À Comissão de Justiça na forma do artigo 276 

do Regimento Interno. Projeto de Lei nº 160/2023, do Deputado Tyago 

Hoffmann, que dispõe sobre a implementação da Política Estadual de 

Fomento ao empreendedorismo Feminino no âmbito do Estado de Espírito 

Santo. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça, de Defesa dos Direitos Humanos e de Finanças. 

Projeto de Lei nº 162/2023, do Deputado Lucas Scaramussa, que inclui o 

inciso XVI, no art. 4, da Lei 7000, de 27 de dezembro de 2001 - ICMS, que 

trata de isenção de ICMS nas doações de mercadorias feitas por pessoas 

jurídicas ou entidades a municípios com estado de calamidade pública 

reconhecida no Espírito Santo. Após o cumprimento do artigo 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Defesa dos Direitos 
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Humanos e de Finanças. Projeto de Lei nº 163/2023, do Deputado Denninho 

Silva, que impõe a afixação de cartaz informativo nas Delegacias de Polícia 

do Estado do Espírito Santo, alertando sobre o direito da mulher, criança, 

adolescente, idoso, enfermo e pessoa com deficiência de solicitar medidas 

protetivas de urgência. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento 

Interno, às Comissões de Justiça, de Defesa dos Direitos Humanos, de 

Segurança e de Finanças. Projeto de Lei nº 164/2023, do Deputado 

Denninho Silva, que obriga as concessionárias responsáveis pelo 

fornecimento de energia elétrica no âmbito do Estado do Espírito Santo a 

disponibilizarem pela internet a medição do consumo de energia elétrica em 

tempo real aos usuários do serviço. Após o cumprimento do artigo 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor, de 

Ciência e Tecnologia e de Finanças. Projeto de Lei nº 165/2023, do 

Deputado Dr. Bruno Resende, que institui a política estadual de qualificação 

técnica e profissional e dispõe sobre a preferência de vagas às mulheres 

vítimas de violência doméstica e familiar no Estado. O Sr. Deputado Dr. 

Bruno Resende recorre à Comissão de Justiça e a solicitação é deferida. 

Projeto de Lei nº 166/2023, do Deputado Lucas Polese, que dispõe sobre 

impedimentos aplicados aos ocupantes e invasores de propriedades no 

Estado do Espírito Santo. O Sr. Deputado Lucas Polese recorre à Comissão 

de Justiça e a solicitação é deferida. Projeto de Lei nº 167/2023, do 

Deputado Denninho Silva, que determina a rescisão de contratos 

administrativos por falta de pagamento aos empregados e dá outras 

providências. Devolva-se ao autor com base no artigo 143, VIII do 

Regimento Interno, por infringência aos artigos 63, parágrafo único, III e VI 

e 91, I da Constituição Estadual. Projeto de Lei nº 168/2023, do Deputado 

Denninho Silva, que obriga as empresas de central de atendimento, a 

disponibilizar um canal de denúncias para seus colaboradores quando 

sofrerem assédio sexual, homofobia e xenofobia em ligações, na forma que 

especifica. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça, de Defesa dos Direitos Humanos, de Segurança e de 

Finanças. Projeto de Lei nº 169/2023, do Deputado Lucas Scaramussa, que 

institui a Política Estadual de Prevenção ao Abandono e à Evasão Escolar. 
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Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 

Justiça, de Defesa dos Direitos Humanos, de Educação e de Finanças. 

Projeto de Lei nº 170/2023, do Deputado Denninho Silva, que dispõe sobre 

a obrigatoriedade das Unidades Hospitalares em fornecer ao paciente o 

prontuário de atendimento médico no ato da comunicação de alta e dá 

outras providências. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento 

Interno, às Comissões de Justiça, de Saúde e de Finanças. Projeto de Lei nº 

171/2023, do Deputado Denninho Silva, que dispõe sobre a reserva de 

vagas para mulheres em situação de violência doméstica e familiar nos 

editais de licitação que visem a contratação de empresas para prestação de 

serviços continuados e terceirizados, no âmbito da Administração Pública 

Direta, Autárquica e Fundacional do Estado do Espírito Santo em 

observância à Lei Federal nº 14.133/2021. Junte-se ao Projeto de Lei nº 

624/2019. Projeto de Lei nº 173/2023, do Deputado Dr. Bruno Resende, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade do exame Ecocardiograma Pediátrico nos 

recém-nascidos com síndrome de Down no Estado. Após o cumprimento do 

artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Defesa dos 

Direitos Humanos, de Saúde e de Finanças. Projeto de Lei nº 174/2023, do 

Deputado Dr. Bruno Resende, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos 

hospitais, públicos a proceder ao registro e a comunicação imediata de 

recém-nascidos com Síndrome de Down às instituições e associações 

especializadas que desenvolvem atividades com pessoas com deficiência no 

Estado, e dá outras providências. O Sr. Deputado Dr. Bruno Resende 

recorre à Comissão de Justiça e a solicitação é deferida. Projeto de Lei nº 

175/2023, do Deputado Denninho Silva, que dispõe sobre o livre acesso dos 

profissionais da enfermagem em visitas aos seus familiares, internos em 

hospitais, clínicas e demais unidades de saúde públicas, militares e privadas 

no Estado do Espírito Santo. Junte-se ao Projeto de Lei nº 08/2023. Projeto 

de Lei nº 176/2023, do Deputado Denninho Silva, que estabelece prioridade 

para a tramitação de processos onde o interessado é pessoa com doença rara 

no âmbito do Estado do Espírito Santo. Devolva-se ao autor com base no 

artigo 143, VIII do Regimento Interno, por infringência aos artigos 63, 

parágrafo único, III e VI e 91, I da Constituição Estadual. Projeto de Lei nº 
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177/2023, do Deputado Denninho Silva, que garante o direito a 

equipamentos que permitam o eficiente atendimento aos pacientes com 

obesidade nos Estabelecimentos de Saúde Privados e da Rede Pública 

Estadual. Devolva-se ao autor com base no artigo 143, VIII do Regimento 

Interno, por infringência aos artigos 63, parágrafo único, III e VI e 91, I da 

Constituição Estadual. Projeto de Lei nº 178/2023, do Deputado Denninho 

Silva, que dispõe no âmbito do Estado do Espírito Santo, sobre a 

obrigatoriedade de abordagem de crianças ou adolescentes em situação de 

rua. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça, de Defesa dos Direitos Humanos, de Assistência 

Social, de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Finanças.Projeto de Lei 

nº 179/2023, do Deputado Denninho Silva, que torna obrigatória a 

divulgação nos ambientes e nas salas de exibição dos cinemas no Estado do 

Espírito Santo de medidas afirmativas, educativas e preventivas ao abuso 

sexual e violência contra a mulher. Após o cumprimento do artigo 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Defesa dos Direitos 

Humanos, de Segurança e de Finanças. Projeto de Lei nº 180/2023, do 

Deputado Denninho Silva, que dispõe sobre a cobrança do valor nas faturas 

mensais dos serviços de internet não prestados adequadamente aos 

consumidores, no âmbito do Estado do Espírito Santo e dá outras 

providências. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor, de Ciência e Tecnologia e 

de Finanças. Projeto de Lei nº 182/2023, do Deputado Delegado Danilo 

Bahiense, que acrescenta item ao Anexo Único da Lei nº 10.975, de 14 de 

janeiro de 2019, para denominar Delegado Antônio Basílio Pignaton, a 13ª 

Delegacia Regional de Aracruz. À Comissão de Justiça na forma do artigo 

276 do Regimento Interno. Projeto de Lei nº 183/2023, do Deputado 

Hudson Leal, que proíbe a realização de exames ópticos em 

estabelecimentos ou laboratórios ópticos, bem como a prescrição de lentes 

de grau por profissional que não seja médico com registro no Conselho 

Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo. Após o cumprimento do 

artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Saúde e de 

Finanças. Emenda Aditiva nº 02/2023, da Deputada Camila Valadão, ao 
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Projeto de Lei nº 03/2023, autoria do Deputado Alexandre Xambinho, que 

cria o Programa ES + nutrido, Programa Estadual de Combate à Fome nos 

períodos de férias escolares de crianças, de adolescentes e de jovens 

matriculados nas escolas da rede pública estadual de ensino, e dá outras 

providências. Junte-se ao Projeto de Lei nº 03/2023. 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 de Informação nº 

128/2023, do Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado da Saúde, 

solicitando informações acerca da Ordem de Fornecimento de nº 

0593/2023. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 129/2023, do 

Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado da Saúde, solicitando 

informações acerca da Ordem de Fornecimento de nº 0594/2023. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 130/2023, do Deputado Capitão Assumção 

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

de Fornecimento de nº 0595/2023. Oficie-se. Requerimento de Informação 

nº 131/2023, do Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado da 

Saúde, solicitando informações acerca da Ordem de Fornecimento de nº 

0596/2023. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 132/2023, do 

Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado da Saúde, solicitando 

informações acerca da Ordem de Fornecimento de nº 0597/2023. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 133/2023, do Deputado Capitão Assumção 

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

de Fornecimento de nº 0598/2023. Oficie-se. Requerimento de Informação 

nº 134/2023, do Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado da 

Saúde, solicitando informações acerca da Ordem de Fornecimento de nº 

0675/2023. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 135/2023, do 

Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado da Saúde, solicitando 

informações acerca da Ordem de Fornecimento de nº 0681/2023. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 136/2023, do Deputado Capitão Assumção 

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

de Fornecimento de nº 0683/2023. Oficie-se. Requerimento de Informação 

nº 137/2023, do Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado da 
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Saúde, solicitando informações acerca da Ordem de Fornecimento de nº 

0688/2023. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 138/2023, do 

Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado da Saúde, solicitando 

informações acerca da Ordem de Fornecimento de nº 0744/2023. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 139/2023, do Deputado Capitão Assumção 

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

de Fornecimento de nº 0707/2023. Oficie-se. Requerimento de Informação 

nº 140/2023, do Deputado Callegari ao Diretor do Departamento de 

Estradas e Rodagens – DER, solicitando informações acerca da licitação: 

Qual a real função desses consórcios na pratica; entende-se que consultoria 

é somente administrativa, não sendo justificado tal valor, levando em 

consideração também que obras de infraestrutura complexas como 

construção de rodovias não atingem esse montante total. Portanto, de onde 

advém a necessidade desta consultoria; Como se justifica o valor aplicado 

nesta licitação; e qual o motivo de haver aditivos nesses contratos com 

media de 23% aumentando ainda mais esse custo total. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 141/2023, da Deputada Camila Valadão à 

Secretaria de Estado da Saúde, solicitando informações se O Estado do 

Espírito Santo já possui a Política Estadual de Atenção a Anemia 

Falciforme, dentre outros assuntos correlatos. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 142/2023, da Deputada Camila Valadão à Secretaria de 

Estado da Saúde, solicitando informações de quais são os estabelecimentos 

de saúde no Estado do Espírito Santo credenciados para realizar a cirurgia 

de laqueadura, dentre outros assuntos correlatos. Oficie-se. Requerimento nº 

369/2023, do Deputado Theodorico Ferraço, de desarquivamento do Projeto 

de Lei nº 466/2022 de sua autoria, que acrescenta item ao Anexo Único da 

Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de utilidade pública o 

IFC – Itapemirim Futebol Capixaba, localizado no Município de Cachoeiro 

de Itapemirim/ES. Defiro. Requerimento nº 370/2023, do Deputado 

Delegado Danilo Bahiense, de desarquivamento do Projeto de Lei nº 

83/2022 de sua autoria, que dispõe sobre a disponibilização de sala de apoio 

aos Agentes da Segurança Pública, quando em escolta hospitalar de pessoas 

sob a custódia do Estado, no âmbito do Estado do Espírito Santo. Defiro. 
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Requerimento nº 371/2023, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, de 

desarquivamento do Projeto de Lei nº 169/2022 de sua autoria, que dispõe 

sobre as notificações expedidas pelo Departamento Estadual de Trânsito – 

DETRAN/ES e pelos Órgãos Municipais de Trânsito, no âmbito do Estado 

do Espírito Santo. Defiro. Requerimento nº 372/2023, do Deputado 

Delegado Danilo Bahiense, de desarquivamento do Projeto de Lei nº 

170/2022 de sua autoria, que Acrescenta item ao Anexo Único da Lei n.º 

11.212, de 29 de outubro 2020, instituindo o Dia Estadual do Médico 

Legista, a ser comemorado anualmente no dia 07 de abril. Defiro. 

Requerimento nº 373/2023, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, de 

desarquivamento do Projeto de Lei nº 171/2022 de sua autoria, que Dispõe 

sobre a obrigatoriedade, no âmbito do Estado do Espírito Santo, de se afixar 

nas embalagens de brinquedos o selo mundial das pessoas portadoras do 

transtorno do espectro autista e dá outras providências. Defiro. 

Requerimento nº 374/2023, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, de 

desarquivamento do Projeto de Lei nº 202/2022 de sua autoria, que Dispõe 

sobre a imposição de sanções e medidas administrativas em face de atos 

contra o sentimento religioso e dá outras providências. Defiro. 

Requerimento nº 375/2023, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, de 

desarquivamento do Projeto de Lei nº 285/2022 de sua autoria, que Dispõe 

sobre a proporcionalidade dos valores alusivos às tarifas de renovação da 

carteira nacional de habilitação - CNH - equivalentes ao tempo de validade 

do documento. Defiro. Requerimento nº 376/2023, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense, de desarquivamento do Projeto de Lei nº 468/2022 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 Associação Anjos da 

Praia – ES – AAPES. Defiro. Requerimento nº 377/2023, do Deputado 

Delegado Danilo Bahiense, de desarquivamento do Projeto de Lei nº 

488/2022 de sua autoria, que Assegura o pagamento de 50% (cinquenta por 

cento) – meia-entrada – do valor cobrado para o ingresso em 

estabelecimentos que realizem eventos culturais e esportivos aos 

profissionais atuantes nos diversos setores da imprensa estadual. Defiro. 2ª 

fase do expediente, sujeito à deliberação: Requerimento de Urgência nº 
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27/2023, dos Deputados Dary Pagung, Líder do Bloco, e Coronel Weliton, 

ao Projeto de Lei nº 34/2023, oriundo da Mensagem Governamental nº 

35/2023, que altera o artigo 104, inciso III da Lei nº 2.701, de 16 de junho 

de 1972, que visa estender de 35% (trinta e cinco por cento) para 40% 

(quarenta por cento) o percentual da margem consignável atribuída ao 

servidor público militar. 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 

96/2023, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, de Sessão Solene, em 

homenagem ao Dia do Policial Civil, a realizar-se no dia 13 de junho 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 

99/2023, do Deputado Denninho Silva, de Sessão Solene, em homenagem 

ao Policial Penal, a realizar-se no dia 15 de junho 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 169/2023, do Deputado Allan 

Ferreira, de Sessão Solene, em homenagem ao Dia Internacional do 

Cooperativismo a realizar-se no dia 03 de julho 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 180/2023, da Comissão de 

Educação, de Sessão Solene, em homenagem a Educação Capixaba, a 

realizar-se no dia 04 de julho 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 188/2023, do Deputado Dr. Bruno Resende, de 

Transferência de Sessão Solene, em homenagem aos Profissionais da 

Saúde, que seria realizada no dia 12 de maio de 2023, para realizar-se no dia 

09 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. 
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Indicação nº 248/2023, da Deputada Camila Valadão ao Governador do 

Estado, para que sejam adotadas as medidas necessárias para promoção da 

política de embarque e desembarque seguro no período noturno, 

especialmente para mulheres e outros grupos vulneráveis no transporte 

público integrado da Região Metropolitana da Grande Vitória. 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 249/2023, do Deputado Dr. Bruno Rezende ao 

Governador do Estado, para criar no Estado a instituição de distritos 

turísticos no Estado, sobre a utilização da logomarca “MARAVILHAS DO 

ESPÍRITO SANTO”. 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 251/2023, do Deputado 

Allan Ferreira ao Governador do Estado, para demarcação de sinalização 

vertical e horizontal de identificação visual do símbolo do autismo para 

reserva de 01 (uma) vaga exclusiva de estacionamento nas instalações dos 

prédios dos órgãos públicos estadual onde possuem garagem. 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 252/2023, do Deputado Allan Ferreira ao 

Governador do Estado, para reserva de 02 (duas) vagas exclusivas de 

estacionamento para pessoa com Transtorno do Espectro Autista – TEA, 

nas instalações do prédio da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo – Ales. 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 253/2023, do Deputado Tyago 

Hoffmann ao Prefeito de Guarapari, para que sejam adotadas as 

providências cabíveis a fim de serem solucionadas a falta de estrutura básica 

e a ineficiência na prestação de serviços públicos essenciais, especialmente 

calçamento, transporte público, saneamento e coleta de lixo, no Bairro 

D’ulé, 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 254/2023, 
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do Deputado Tyago Hoffmann ao Governador do Estado, para adoção de 

todas as providências necessárias visando a concessão de isenção do ICMS 

às saídas internas e interestaduais promovidas pelos estabelecimentos 

fabricantes ou por seus revendedores autorizados, de motocicletas de 

propriedade de “mototáxis”. 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 255/2023, 

do Deputado Tyago Hoffmann ao Governador do Estado, para 

pavimentação asfáltica, por meio do programa caminhos do campo, da 

estrada que liga Amarelos à Comunidade de Rio Claro 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 256/2023, do Deputado Tyago Hoffmann ao 

Governador do Estado, para contratação de projeto e execução da obra de 

asfaltamento da Rodovia de Pinheiros a Pedro Canário, com entroncamento 

na BR-101. 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 258/2023, do Deputado Allan Ferreira 

ao Governador do Estado, para implantação do serviço de telemedicina no 

atendimento neuropediatra para pessoa com Transtorno do Espectro Autista 

– TEA, no Estado do Espírito Santo. 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 259/2023, 

do Deputado Zé Preto ao Governador do Estado, para instalação de 

playground na “Praça Geraldino Alves de Souza”, em Meaípe, 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 260/2023, do Deputado Zé 

Preto ao Governador do Estado, para instalação de uma Academia Popular 

na Orla da Praia D’ulé, 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 261/2023, do Deputado Engenheiro José Esmeraldo ao Governador do 



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

 

 15 

Estado, para construção de uma nova Sede Escolar para atender a “EEEFM 

Joassuba  Sr. Antônio Patrício de Fontoura”, incluindo a construção de uma 

quadra poliesportiva coberta, para melhor atender à educação do Distrito de 

Joassuba, no município de Ecoporanga/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 

262/2023, do Deputado Hudson Leal ao Governador do Estado, para 

viabilizar convênio para ajuda de custo mensal ao Hospital Geral de 

Linhares – HGL, 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 

263/2023, do Deputado Hudson Leal ao Governador do Estado, para que o 

Hospital Estadual Central passe a realizar cirurgias cardíacas a fim de 

atender as necessidades dos cidadãos capixabas. 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 

264/2023, do Deputado Delegado Danilo Bahiense ao Governador do 

Estado, para ampliação do serviço “Mão na Roda” para pessoas obesas. 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 265/2023, do Deputado Delegado Danilo Bahiense 

ao Governador do Estado, para sinalização do Cerco Inteligente. 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 266/2023, do Deputado Dary Pagung ao Governador 

do Estado, para construção de uma faixa multiuso (ciclovia e caminhada) 

com iluminação, na Rodovia ES-164, trecho entre o município de Itaguaçú 

à Barragem do Triunfo, localizada no município de Itaguaçú/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 267/2023, da Deputada Raquel Lessa ao Governador 

do Estado, para aplicação do Revsol para pavimentação asfáltica da estrada 

que dá acesso a Comunidade do Córrego Denzol, no município de Barra de 
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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 278/2023, da Deputada Raquel 

Lessa ao Governador do Estado, para substituição de uma Ponte de Madeira 

por uma de Concreto ligando o município de São Gabriel da Palha a Nova 

Venécia/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 269/2023, do Deputado 

Alcântaro Filho ao Governador do Estado, para reforço na vigilância, 

instalação de energia solar e de ar-condicionado nas salas da EEEFM 

Caboclo Bernardo, localizada em Barra do Riacho, 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 270/2023, do Deputado 

Alcântaro Filho ao Governador do Estado, para reforço na vigilância, 

instalação de energia solar e 11 (onze) aparelhos de ar-condicionado nas 

salas da EEEFM Ermentina Leal, localizada em Vila do Riacho, 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 271/2023, do Deputado 

Alcântaro Filho ao Governador do Estado, para reforço na vigilância, 

instalação de energia solar e de ar-condicionado nas salas da EEEM Misael 

Pinto Netto, localizada no Centro do 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 272/2023, do Deputado Alcântaro Filho ao 

Governador do Estado, para reforço na vigilância, instalação de energia 

solar e de ar-condicionado nas salas da EEEFM Monsenhor Guilherme 

Schmitz, localizada no Bairro Decarli, 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 273/2023, do Deputado Alcântaro Filho ao 

Governador do Estado, para reforço na vigilância, instalação de energia 
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solar e de 02 (dois) aparelhos de ar-condicionado nas salas da EEEFM 

Professor Aparício Alvarenga, localizada em Guaraná, 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 274/2023, do Deputado 

Alcântaro Filho ao Governador do Estado, para reforço na vigilância, 

instalação de energia solar e de ar-condicionado nas salas da EEEFM Dylio 

Penedo, localizada em Jacupemba, 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 275/2023, da Deputada Raquel Lessa ao Governador 

do Estado, para abertura de um Núcleo de Cirurgia de Cataratas, utilizando 

os profissionais do CIM/Noroeste, 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 276/2023, do Deputado 

Alcântaro Filho ao Governador do Estado, para reforço na vigilância, 

instalação de energia solar e de ar-condicionado nas salas da EEIEM Aldeia 

de Caieiras Velha, localizada em Caieiras Velha, 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 277/2023, do Deputado 

Alcântaro Filho ao Governador do Estado, para reforço na vigilância, 

instalação de energia solar e de ar-condicionado nas salas da EEEFM Primo 

Bitti, localizada no Bairro Coqueiral, 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 278/2023, do Deputado Alcântaro Filho ao 

Governador do Estado, para formação de parceria com a Universidade 

Federal do Espírito Santo (UFES) de modo a implantar um Hospital 

Veterinário Público. 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 279/2023, do Deputado 
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Alcântaro Filho ao Governador do Estado, para reforço na vigilância, 

instalação de energia solar e de ar-condicionado nas salas da EEEFM Nossa 

Senhora da Saúde, localizada na Rua Daniel Comboni, Centro, município 

de Ibiraçu/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 280/2023, do Deputado 

Alcântaro Filho ao Governador do Estado, para reforço na vigilância, 

instalação de energia solar e de ar-condicionado nas salas da EEEFM João 

Neiva, localizada na Rua Lúcia Cometti, Centro, município de João 

Neiva/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 281/2023, do Deputado Alcântaro Filho 

ao Governador do Estado, para reforço na vigilância, instalação de energia 

solar e de ar-condicionado nas salas da CEEFMTI Nair Miranda, localizada 

na Rua Vicente Fernandes de Oliveira, Centro, município de Fundão/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 282/2023, do Deputado Alcântaro Filho ao 

Governador do Estado, para reforço na vigilância, instalação de energia 

solar na Escola EEEF Professora Maria da Paz Pimentel, localizada na Rua 

João Arçari, Centro, município de Fundão/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 

283/2023, do Deputado Adilson Espíndula ao Governador do Estado, para 

construção de uma nova ponte e realize a pavimentação asfáltica em um 

trecho da ES-484, com aproximadamente 200 (duzentos) metros de 

extensão, localizado no trecho que liga o município de Afonso Cláudio ao 

distrito de Serra Pelada, próximo à chegada do referido distrito. A Indicação 

é retirada do expediente a pedido do Autor. Indicação nº 284/2023, do 

Deputado Adilson Espíndula ao Governador do Estado, para retirada da 

barreira que caiu/desmoronou durante o período chuvoso, no trecho da 

rodovia “Caminhos do Campo”, que liga o município de Afonso Cláudio, 

passando pelo distrito de São Francisco até a localidade conhecida como 
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Km18. 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 solicita a inversão da pauta ao 

Plenário. O pedido é deferido. 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 relata a matéria pela manutenção do veto. Não 

havendo oradores para discutir, o Sr. Deputado anuncia a sua votação, 

sendo aprovado pelos membros da Comissão. A matéria é devolvida a 

mesa. O Sr. Presidente coloca em discussão a matéria. Não havendo 

oradores o Sr. Presidente encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Encaminha votação o Sr. Deputado Dary Pagung. Votam Sim os Srs. 

Deputados Adilson Espíndula, Alcântaro Filho, Alexandre Xambinho, Allan 

Ferreira, Callegari, Camila Valadão, Capitão Assumção, Coronel Weliton, 

Dary Pagung, Del. Danilo Bahiense, Denninho Silva, Dr. Bruno Resende, 

Eng. José Esmeraldo, Gandini, Janete de Sá, João Coser, Lucas Polese, 

Lucas Scaramussa, Mazinho dos Anjos, Pablo Muribeca, Raquel Lessa, 

Sérgio Meneguelli, Theodorico Ferraço, Tyago Hoffmann, Vandinho Leite 

e Zé Preto. E uma abstenção do Sr. Presidente. Em face do resultado, o Sr. 

Presidente declara que fica mantido o veto. Comunique-se ao Governador. 

É anunciada a Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 

07/2023, do Deputado Alexandre Xambinho, que adere a isenção de ICMS 

disposta no artigo 1º, do decreto do estado de São Paulo nº 67.160 de 6 de 
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outubro de 2022, com base no §8 do artigo 3º da lei complementar nº 160, 

de 7 de agosto de 2017 e na clausula primeira do convenio ICMS nº 

224/2017, nas operações internas com produtos essenciais ao consumo 

popular que compõe a cesta básica. Publicado no Ales Digital do dia 

01/02/2023. A matéria é baixada de pauta a pedido do autor e retornando na 

Sessão Ordinária de segunda-feira, dia 20 de março de 2023. É anunciada a 

Discussão única, em regime de urgência, do Deputados Gandini, do Projeto 

de Lei nº 09/2023, de autoria do Deputado Gandini, que cria, no Estado do 

Espírito Santo, a Rota Azul. Publicado no Ales Digital do dia 01/02/2023. O 

Sr. Presidente convoca as Comissões em conjunto de Justiça, Turismo e 

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

Anjos recebe e relata a matéria pela constitucionalidade na Comissão de 

Justiça e pela aprovação nas demais comissões. Não havendo oradores para 

discutir, o Sr. Deputado anuncia a sua votação, sendo aprovado em todas as 

Comissões pelos seus respectivos membros. A matéria é devolvida a mesa. 

O Sr. Presidente coloca em discussão a matéria. O Sr. Deputado Gandini 

discute. Não havendo mais oradores o Sr. Presidente encerra a discussão e 

anuncia a sua votação. Posta em votação, a mesma é aprovada. A Secretaria 

para Extração dos Autógrafos. É anunciada a Discussão única, em regime 

de urgência, do Projeto de Lei nº 515/2022, da Deputada Iriny Lopes, que 

dispõe sobre o direito de toda mulher a ter acompanhante, pessoa de sua 

livre escolha, nas consultas e exames, inclusive os ginecológicos, nos 

estabelecimentos públicos e privados de saúde no âmbito do Estado do 

Espírito Santo. Publicado no Ales Digital do dia 19/02/2022. (Em anexo por 

se tratarem de matérias correlatas Projeto de Lei 12/2023, do Deputado 

Hudson Lea; Projeto de Lei nº 48/2023, do Deputado Tyago Hoffmann; 

Projeto de Lei nº 81/2023, do Deputado Pablo Muribeca e Projeto de Lei nº 

89/2023, do Deputado Alexandre Xambinho, autor do requerimento de 

urgência nº 14/2023, aprovado na Sessão Ordinária do dia 28/02/2023). O 

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

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

Anjos recebe e se prevalece de prazo regimental. É anunciada a Discussão 

única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 03/2023, do Deputado 
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Alexandre Xambinho, que cria o Programa ES + nutrido, Programa 

Estadual de Combate à Fome nos períodos de férias escolares de crianças, 

de adolescentes e de jovens matriculados nas escolas da rede pública 

estadual de ensino, e dá outras providências. Publicado no Ales Digital do 

dia 01/02/2023. (Existe emenda aditiva de autoria da Deputada Camila 

Valadão, anexada ao Projeto, para ser analisada pelas comissões 

parlamentares). A matéria é baixada de pauta a pedido do autor e retornando 

na Sessão Ordinária de segunda-feira, dia 20 de março de 2023. É 

anunciada a Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 02/2023, do Deputado Callegari, que dispõe sobre a sustação 

dos efeitos da Portaria de número 02-R de 10 de fevereiro de 2023, que 

regulamenta o uso e utilização de câmeras corporais de emprego policial 

penal nas contenções e intervenções realizadas no âmbito do sistema 

penitenciário do Espírito Santo. Publicado no Ales Digital do dia 

16/02/2023. O Sr. Presidente convoca as Comissões em conjunto de Justiça 

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

dos Anjos recebe e relata a matéria pela inconstitucionalidade (A Sra. 

Deputada Janete de Sá assume a Presidência). O Sr. Deputado coloca em 

discussão e os Srs. Deputados Callegari, Lucas Scaramussa, Lucas Polese, 

Cap. Assumção, Camila Valadão, Adilson Espíndula, Denninho Silva, 

Pablo Muribeca, Sergio Meneguelli discutem (O Sr. Deputado Marcelo 

Santos assume a Presidência). o Sr. Deputado anuncia a sua votação, sendo 

aprovado pelos membros da Comissão de Justiça com dois votos contrários. 

A matéria é devolvida a mesa. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

matéria. Não havendo oradores o Sr. Presidente encerra a discussão e 

anuncia a sua votação. Encaminha votação o Sr. Deputado Dary Pagung. 

Não havendo mais oradores o Sr. Presidente encerra a discussão e anuncia a 

sua votação. Posta em votação, a mesma é aprovada com nove deputados 

contra. Arquive-se a matéria. É anunciada a Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei nº 67/2023, do Deputado Tyago Hoffmann, que 

dispõe sobre a criação da Rota da Ferradura em Guarapari/ES. Publicado no 

Ales Digital do dia 13/02/2023. O Sr. Presidente convoca as Comissões em 

conjunto de Justiça, Turismo e Cultura para oferecer parecer oral à matéria e 
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o Sr. Deputado Mazinho dos Anjos recebe e relata a matéria pela 

constitucionalidade na Comissão de Justiça e pela aprovação nas demais 

Comissões. Não havendo oradores para discutir, o Sr. Deputado anuncia a 

sua votação, sendo aprovado em todas as Comissões. A matéria é devolvida 

a mesa. O Sr. Presidente coloca em discussão o Projeto. Não havendo 

oradores o Sr. Presidente encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta 

em votação, a mesma é aprovada. A Secretaria para Extração dos 

Autógrafos. O Sr. Deputado Tyago Hoffmann justifica voto. É anunciada a 

Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 112/2023, da 

Deputada Janete de Sá, que trata sobre o Programa Estadual de Controle e 

Bem Estar de Animais Domésticos no Estado do Espírito Santo. Publicado 

no Ales Digital do dia 24/02/2023. O Sr. Presidente convoca as Comissões 

em conjunto de Justiça, Finanças e Meio Ambiente para oferecer parecer 

oral à matéria e o Sr. Deputado Mazinho dos Anjos recebe e relata a matéria 

pela constitucionalidade na Comissão de Justiça e pela aprovação nas 

demais Comissões. Não havendo oradores para discutir, o Sr. Deputado 

anuncia a sua votação, sendo aprovado em todas as Comissões. A matéria é 

devolvida a mesa. O Sr. Presidente coloca em discussão o Projeto. Não 

havendo oradores o Sr. Presidente encerra a discussão e anuncia a sua 

votação. Posta em votação, a mesma é aprovada. A Secretaria para Extração 

dos Autógrafos. A Sr. Deputada Janete de Sá justifica voto. (O Sr. Deputado 

Del. Danilo Bahiense assume a Presidência). É anunciada a Discussão 

única, em regime de urgência, do Projeto de Resolução nº 02/2023, 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. Publicado no Ales Digital do dia 

28/02/2023. O Sr. Presidente convoca as Comissões em conjunto de Justiça, 

Infraestrutura, Meio Ambiente e Finanças para oferecer parecer oral à 

matéria e o Sr. Deputado Mazinho dos Anjos recebe e relata a matéria pela 

constitucionalidade na Comissão de Justiça e pela aprovação nas demais 

Comissões. Não havendo oradores para discutir, o Sr. Deputado anuncia a 

sua votação, sendo aprovado em todas as Comissões com Emenda. O Sr. 

Presidente convoca a Comissão de Saúde para oferecer parecer oral à 
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matéria e o Sr. Deputado Dr. Bruno Resende relata a matéria pela aprovação 

com Emenda. Não havendo oradores para discutir, o Sr. Deputado anuncia a 

sua votação, sendo aprovado pelos membros da Comissão. À Comissão de 

Justiça para Redação Final. O Sr. Deputado Cap. Assumção solicita 

prorrogação da Sessão. A solicitação é deferida. O Sr. Presidente convoca a 

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

Mazinho dos Anjos relata a Emenda pela constitucionalidade. Não havendo 

oradores para discutir, a Emenda é aprovada a Redação Final. O Sr. 

Presidente coloca a Emenda em votação a Redação Final e a mesma é 

aprovada. Em mesa para promulgação. É anunciada a Discussão especial, 

em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 68/2023, do Deputado Tyago Hoffmann, 

que acrescenta item ao Anexo I da Lei Estadual n° 10.974, de 14 de janeiro 

de 2019, conferindo ao Município de Marechal Floriano o Título de Capital 

Estadual das Orquídeas. Publicado no Ales Digital do dia 13/02/2023. Não 

havendo Deputado inscrito, a matéria segue para 2ª Sessão. Passa-se a fase 

das comunicações: Fazem uso da palavra os Srs. Deputados Alcântaro 

Filho, Lucas Polese, Coronel Weliton, Mazinho dos Anjos, Cap. Assumção, 

Zé Preto. 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 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 às 

dezoito horas e vinte minutos. 

 

 

 


