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Décima Terceira Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa Ordinária 

da Vigésima Legislatura, realizada em quatorze 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, Camila Valadão, Capitão Assunção, Coronel 

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

Resende, Eng. José Esmeraldo, Gandini, 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 Del. Danilo Bahiense ocupa a cadeira da Presidência e invocando 

a proteção de Deus, declara aberta a sessão. O Sr. Presidente faz 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: Ofício nº 37/2023, 

do Deputado Coronel Weliton e outros, Composto Pelos Partidos 

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

data o Líder do Bloco Parlamentar será o Deputado Coronel Weliton. 

Defiro. Mensagem nº 54/2023, do Governador do Estado, encaminhando 

Projeto de Lei nº 126/2023, que visa instituir o Programa de Parcelamento 

de Débitos Fiscais - REFIS 2023. Após o cumprimento do artigo 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça e de Finanças. Mensagem nº 

55/2023, do Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 

161/2023, que promove a reestruturação da Lei nº 10.787, de 18 de 

dezembro de 2017, que institui o Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e 

Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental no Espírito Santo - FUNPAES. Após o cumprimento do artigo 

120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Educação e de 

Finanças. Projeto de Lei nº 185/2023, da Deputada Janete de Sá, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade do fornecimento ao consumidor de informações e 

documentos por parte de operadoras de plano ou seguro privado de 

assistência à saúde no caso de negativa de cobertura e dá outras 

providências. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 
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Comissões de Justiça, de Saúde, de Defesa do Consumidor e de Finanças. 

Projeto de Lei nº 187/2023, da Deputada Janete de Sá, que estabelece 

diretrizes para a instituição do Programa Órfãos do Feminicídio – Atenção e 

Proteção no âmbito do Estado. 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 188/2023, da Deputada Janete de Sá, que 

institui o Programa de Reeducação de Agressor de Violência Doméstica e 

Familiar - "VIVA MULHER", estabelece diretrizes para a criação dos 

Serviços de Reeducação do Agressor, e dá providências correlatas. 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 189/2023, da Deputada Janete de Sá, que as operadoras de planos de 

saúde no âmbito do Estado do Espírito Santo devem considerar, após o 

prazo de 30 dias do nascimento, o neonato submetido a tratamento 

terapêutico como dependente do titular do plano de seguro saúde. Após o 

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

de Saúde, de Defesa do Consumidor, de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Finanças. Projeto de Lei nº 191/2023, do Deputado 

Delegado Danilo Bahiense, que acrescenta item ao Anexo Único da Lei n.º 

11.212, de 29 de outubro 2020, instituindo o Dia do Genealogista, a ser 

comemorado anualmente no dia 12 de junho. À Comissão de Justiça na 

forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Resolução nº 

03/2023, da Deputada Iriny Lopes, que cria a Comenda do Mérito 

Legislativo "Nazian Azevedo De Moraes", destinada a contemplar as 

profissionais Bibliotecárias e os Profissionais Bibliotecários, que atuam no 

âmbito das bibliotecas públicas, Bibliotecas escolares e Bibliotecas 

especializadas, públicas e privadas. Após o cumprimento do artigo 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Finanças e à Mesa Diretora. 

Projeto de Resolução nº 04/2023, da Mesa Diretora, que ALTERA A 

RESOLUÇÃO Nº 4.109, DE 15 DE SETEMBRO DE 2015, E A 

RESOLUÇÃO Nº 2.890, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010, INSTITUI O 

COLÉGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES DAS CASAS 
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LEGISLATIVAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento 

Interno, às Comissões de Justiça, de Finanças e à Mesa Diretora. Emenda 

Modificativa nº 01/2023, do Deputado Tyago Hoffmann, ao Projeto de Lei 

n° 126/2023, oriundo da Mensagem Governamental nº 54/2023, que altera a 

redação do inciso I art. 3º e dos Anexos I e II, que institui o Programa de 

Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais, nas condições que especifica. 

Junte-se ao Projeto de Lei nº 126/2023. Emenda Modificativa nº 01/2023, 

da Deputada Iriny Lopes, ao Projeto de Lei nº 150/2023, de sua autoria, que 

Cria a Campanha Permanente “Mulher No Volante Segurança Constante”, 

no âmbito do Estado do Espírito Santo. Junte-se ao Projeto de Lei nº 

150/2023. Requerimento de Informação nº 143/2023, do Deputado 

Alcântaro Filho ao Governador do Estado, solicitando informações acerca 

do número de alunos matriculados em cada uma das escolas públicas 

estaduais do município de Aracruz; A existência de escolas públicas 

estaduais em fase de projeto e/ou construção no município de Aracruz; e a 

existência de projetos de reforma e/ou ampliação das escolas públicas 

estaduais do município de Aracruz/ES. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 144/2023, do Deputado Alcântaro Filho ao Governador do 

Estado, solicitando informações acerca do número de alunos matriculados 

em cada uma das escolas públicas estaduais do município de Ibiraçu; A 

existência de escolas públicas estaduais em fase de projeto e/ou construção 

no município de Ibiraçu; e a existência de projetos de reforma e/ou 

ampliação das escolas públicas estaduais do município de Ibiraçu/ES. 

Oficie-se. Requerimento de Informação nº 145/2023, do Deputado 

Alcântaro Filho ao Governador do Estado, solicitando informações acerca 

do número de alunos matriculados em cada uma das escolas públicas 

estaduais do município de João Neiva; A existência de escolas públicas 

estaduais em fase de projeto e/ou construção no município de João Neiva; e 

a existência de projetos de reforma e/ou ampliação das escolas públicas 

estaduais do município de João Neiva/ES. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 146/2023, do Deputado Alcântaro Filho ao Governador do 

Estado, solicitando informações acerca do número de alunos matriculados 
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em cada uma das escolas públicas estaduais do Município de Fundão; A 

existência de escolas públicas estaduais em fase de projeto e/ou construção 

no município de Fundão; e a existência de projetos de reforma e/ou 

ampliação das escolas públicas estaduais do município de Fundão/ES. 

Oficie-se. Requerimento de Informação nº 147/2023, do Deputado 

Alcântaro Filho ao Presidente do CIM-NORTE/ES – Consórcio Público da 

Região Norte do Espírito Santo, solicitando cópia do processo 

administrativo de contratação da organização social (OS) Avante Social, em 

especial o contrato firmado entre as partes, e ainda, cópia dos comprovantes 

de todos os repasses financeiros realizados para a Avante Social desde o 

início da contratação. Oficie-se. 2ª fase do expediente, sujeito à deliberação: 

Requerimento de Urgência nº 20/2023, dos Deputados Tyago Hoffmann e 

Dary Pagung, Líder do Governo, ao Projeto de Lei nº 126/2022, oriundo da 

Mensagem Governamental nº 54/2023, que visa instituir o Programa de 

Parcelamento de Débitos Fiscais – REFIS 2023. 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 29/2023, do Deputado Zé Preto e outros, ao 

Projeto de Lei nº 32/2023, de sua autoria, que estabelece prazo de validade 

do exame laboratorial para a detecção de zoonoses em equídeos, para o seu 

trânsito e transporte no Estado do Espirito 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 30/2023, da Mesa Diretora, para o Projeto de 

Resolução nº 04/2023, de sua autoria, que ALTERA A RESOLUÇÃO Nº 

4.109, DE 15 DE SETEMBRO DE 2015, E A RESOLUÇÃO Nº 2.890, DE 

23 DE DEZEMBRO DE 2010, INSTITUI O COLÉGIO PERMANENTE 

DE PRESIDENTES DAS CASAS LEGISLATIVAS DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 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 31/2023, da Mesa Diretora, para o 

Projeto de Lei nº 35/2023, oriundo da Mensagem Governamental nº 
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32/2023, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de 

Vila Pavão/ES. 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 32/2023, 

da Mesa Diretora, para o Projeto de Lei nº 161/2023, oriundo da Mensagem 

Governamental nº 55/2023, que promove a reestruturação da Lei nº 10.787, 

de 18 de dezembro de 2017, que institui o Fundo Estadual de Apoio à 

Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e 

Ensino Fundamental no Espírito Santo - FUNPAES. 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 285/2023, do Deputado Alexandre Xambinho ao Governador 

do Estado, realização de serviço de pavimentação do trecho de 31 km da 

estrada que liga o município de Pinheiros a BR 101 passando pelas 

comunidades de Brunelli, Capitão e Polonesa. 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 

286/2023, do Deputado Delegado Danilo Banheinse 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 

287/2023, do Deputado Theodorico Ferraço ao Governador do Estado, para 

instalação de redutor eletrônico de velocidade na Rodovia ES-490 (Safra x 

Marataízes), na localidade de Garrafão, município 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 288/2023, do Deputado Zé Preto ao Governador do 

Estado, para implantação de um Terminal do Transcol 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 289/2023, do Deputado Zé 

Preto ao Governador do Estado, para recapeamento da pavimentação 

asfáltica da Rodovia Paulo Borges em Guarapari/ES. O Sr. Presidente 
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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 290/2023, do Deputado Theodorico Ferraço ao Governador do Estado, 

construção de um Centro Especializado de Reabilitação Física e Intelectual 

no município 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 291/2023, 

do Deputado Allan Ferreira ao Governador do Estado, para adoção do 

sistema de inclusão escolar ABA (Análise do Comportamento Aplicada) na 

rede pública de ensino do 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 292/2023, do Deputado Hudson Leal ao Governador do Estado, para 

aquisição de 02 (dois) carros “Fumacê” para o município de Vila 

Valério/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. Deputado Marcelo Santos assume a  

Presidência). O Sr. Deputado submete ao Plenário a inversão da pauta, 

assegurando o horário da fase das comunicações e derrubar a Sessão e 

convocar uma Extraordinária. Posta em votação, a solicitação é aprovada. É 

feito um minuto de silêncio as Srs. José Monteiro Lopes, pelo silêncio da 

morte de Mariele e de Toninho Taxista. Deixa de comparecer a sessão o Sr. 

Deputado Bispo Alves por estar de licença médica e os Srs. Deputados 

Callegari e Hudson Leal. 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 Extraordinária, hoje, às quinze  horas e vinte 

minutos. Encerra-se a sessão às quinze horas e quatorze minutos. 

 

 


