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Quarta Sessão Extraordinária da Primeira Sessão Legislativa Ordinária 

da Vigésima Legislatura, realizada em quatorze de fevereiro de dois mil 

e vinte e três às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos, 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, 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. Deputado  

Marcelo Santos, 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 à leitura de um versículo 

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

aprovada. Não há expediente a ser lido. Passa-se à Ordem do Dia: É 

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

nº 515/2023, 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). Nas Comissões em conjunto de Justiça, de Saúde e de 

Finanças o relator, Deputado Mazinho dos Anjos, se prevaleceu do 

prazo regimental de até 03 sessões ordinárias para relatar a matéria na 

12ª sessão ordinária do dia 13/03/2023. (Prazo até o dia 20/03/2023). O 

Sr. Presidente convoca a Comissão de Justiça para oferecer parecer oral 

à matéria. O Sr. Deputado Mazinho dos Anjos recebe e continua com o 

prazo regimental. É anunciada a Discussão única, em regime de 
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urgência, do 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, visa estender de 35% (trinta e cinco por 

cento) para 40% (quarenta por cento) o percentual da margem 

consignável atribuída ao servidor público militar. Publicado no DPL do 

dia 03/02/2023. O Sr. Presidente convoca as Comissões em conjunto de 

Justiça, Segurança e Finanças para oferecer parecer oral à matéria. O 

Sr. Deputado Tyago Hoffmann recebe e relata a matéria pela 

constitucionalidade na Comissão de Justiça e pela aprovação nas 

demais Comissões. O Sr. Deputado coloca o Projeto em discussão. Não 

havendo oradores para discutir, encerra-se a discussão e anuncia a sua 

votação, sendo aprovado pelos membros de todas as Comissões. A 

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

havendo oradores para discutir, encerra-se a discussão e anuncia a sua 

votação. Posta em votação o Projeto é aprovado. À Secretaria para 

extração dos autógrafos. É anunciada a Discussão única, em regime de 

urgência, do 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. Publicado no DPL do 

dia 03/02/2023. Existe emenda modificativa de autoria do Deputado 

Tyago Hoffmann, anexada ao Projeto, para ser analisada pelas 

comissões parlamentares. O Sr. Presidente convoca as Comissões em 

conjunto de Justiça e Finanças para oferecer parecer oral à matéria. O 

Sr. Deputado Tyago Hoffmann recebe e relata a matéria pela 

constitucionalidade na Comissão de Justiça e pela aprovação nas 

demais Comissões com Emenda. O Sr. Deputado Tyago Hoffmann 

coloca o Projeto em discussão e os Srs. Deputados Mazinho dos Anjos, 

Gandini, Iriny Lopes, Camila Valadão, Lucas Polese, Janete de Sá, Zé 

Preto e João Coser discutem. Não havendo mais oradores para discutir, 

encerra-se a discussão e anuncia a sua votação, sendo aprovado pelos 

membros de todas as Comissões. A matéria é devolvida a mesa. O Sr. 

Presidente coloca em discussão. Não havendo oradores para discutir, 

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

Projeto é aprovado com Emenda. À Comissão de Justiça para Redação 
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Final. O Sr. Presidente convoca a Comissão de Justiça para oferecer 

parecer oral a Emenda. O Sr. Deputado Mazinho dos Anjos recebe e 

relata pela constitucionalidade da Emenda. O Sr. Deputado coloca o 

Projeto em discussão. Não havendo oradores para discutir, encerra-se a 

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

aprovado a Redação Final. O Sr. Presidente coloca o Projeto em 

votação a Redação Final. Posta em votação, a mesma é aprovada. À 

Secretaria para extração dos autógrafos. É anunciada a Discussão única, 

em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 32/2023, do Deputado Zé 

Preto, 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. Publicado no DPL do dia 03/02/2023. O Sr. 

Presidente convoca as Comissões em conjunto de Justiça, Saúde, Meio 

Ambiente e Finanças para oferecer parecer oral à matéria. O Sr. 

Deputado Tyago Hoffmann recebe e relata a matéria pela 

constitucionalidade na Comissão de Justiça e pela aprovação nas 

demais Comissões. O Sr. Deputado coloca o Projeto em discussão. Os 

Srs. Deputados Zé Preto e Dr. Bruno Resende discutem. Não havendo 

mais oradores para discutir, encerra-se a discussão e anuncia a sua 

votação, sendo aprovado pelos membros de todas as Comissões. A 

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

havendo oradores para discutir, encerra-se a discussão e anuncia a sua 

votação. Posta em votação o Projeto é aprovado. À Secretaria para 

extração dos autógrafos. É anunciada a Discussão única, em regime de 

urgência, do 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, que institui o Colégio Permanente 

de Presidentes das Casas Legislativas do Estado do Espírito Santo, e dá 

outras providências. Publicado no DPL do dia 13/03/2023. O Sr. 

Presidente convoca as Comissões em conjunto de Justiça e Finanças 

para oferecer parecer oral à matéria. O Sr. Deputado Tyago Hoffmann 

recebe e relata a matéria pela constitucionalidade na Comissão de 

Justiça e pela aprovação nas demais Comissões. O Sr. Deputado coloca 

o Projeto em discussão. Não havendo oradores para discutir, encerra-se 
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a discussão e anuncia a sua votação, sendo aprovado pelos membros de 

todas as Comissões. A matéria é devolvida a mesa. O Sr. Presidente 

coloca em discussão. Não havendo oradores para discutir, encerra-se a 

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

aprovado. Em Mesa para promulgação. É anunciada a Discussão única, 

em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 35/2023, oriundo da 

Mensagem Governamental nº 32/2023, que autoriza o Poder Executivo 

a doar imóvel ao Município de Vila Pavão/ES. Publicado no DPL do 

dia 03/02/2023. O Sr. Presidente convoca as Comissões em conjunto de 

Justiça e Finanças para oferecer parecer oral à matéria. O Sr. Deputado 

Tyago Hoffmann recebe e relata a matéria pela constitucionalidade na 

Comissão de Justiça e pela aprovação nas demais Comissões. O Sr. 

Deputado coloca o Projeto em discussão. O Sr. Deputado Tyago 

Hoffmann discute. Não havendo oradores para discutir, encerra-se a 

discussão e anuncia a sua votação, sendo aprovado pelos membros de 

todas as Comissões. A matéria é devolvida a mesa. O Sr. Presidente 

coloca em discussão. Não havendo mais oradores para discutir, encerra-

se a discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação o Projeto é 

aprovado. À Secretaria para extração dos autógrafos. É anunciada a 

Discussão única, em regime de urgência, do 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. Publicado no DPL do dia 07/03/2023.O Sr. 

Presidente convoca as Comissões em conjunto de Justiça, Educação e 

Finanças para oferecer parecer oral à matéria. O Sr. Deputado Tyago 

Hoffmann recebe e relata a matéria pela constitucionalidade na 

Comissão de Justiça e pela aprovação nas demais Comissões. O Sr. 

Deputado coloca o Projeto em discussão. O Sr. Deputado Vandinho 

Leite discute. Não havendo mais oradores para discutir, encerra-se a 

discussão e anuncia a sua votação, sendo aprovado pelos membros de 

todas as Comissões. A matéria é devolvida a mesa. O Sr. Presidente 

coloca em discussão. O Sr. Deputado Dary Pagung solicita suspensão 
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da Sessão para fazer correção no Projeto. O Sr. Presidente suspende a 

Sessão às dezesseis horas e treze minutos. A Sessão é reaberta às 

dezesseis horas e dezesseis minutos. O Sr. Deputado Tyago Hoffmann 

solicita ao Sr. Presidente que seja devolvido o Projeto à Comissão, para 

correção. O Sr. Presidente coloca a solicitação em votação e é 

aprovado. O Sr. Presidente suspende a Sessão às dezesseis horas e 

dezoito minutos. A Sessão é reaberta às dezesseis horas e vinte e nove 

minutos. O Sr. Presidente devolve  matéria às Comissões reunidas. O 

Sr. Deputado Tyago Hoffmann recebe a matéria e se prevalece de prazo 

regimental. (O Sr. Deputado Del. Danilo Bahiense assume a 

Presidência). Passa-se a Fase das Comunicações, faz uso da palavra o 

Sr. Deputados Alcântaro Filho. O Sr. Presidente faz a leitura de 

retificações, dos itens que foram dos no expediente da décima segunda 

Sessão Ordinária do dia treze de março de dois mil e vinte e três. No 

item 47, fica desconsiderada a leitura do Requerimento de Informação 

n° 127/2023, pois o mesmo já havia sido lido na Sessão Ordinária do 

dia 08/0/2023. No item 93, fica desconsiderado a leitura da Indicação 

n° 265/2023, pois a mesma foi devolvida ao autor para correção no 

texto e no item 96, onde se lê: Indicação n° 278/2023, leia-se Indicação 

n° 268/2023.  Volta-se a Fase das Comunicações, fazem uso da palavra 

os Srs. Deputados Mazinho dos Anjos, Dr. Bruno Resende, Vandinho 

Leite, Cap. Assumção. Passa-se ao Grande Expediente, com as 

Lideranças Partidárias, faz uso da palavra o líder do Bloco 

REPUBLICANOS, PL e PTB, O Sr. Deputado Coronel Weliton. Passa-

se para os oradores inscritos: fazem uso da palavra os Srs. Deputados 

Mazinho dos Anjos, Coronel Weliton, (O Sr. Deputado Hudson Leal 

assume a Presidência), Del. Danilo Bahiense. O Sr. Presidente coloca 

em votação a prorrogação da Sessão e é aprovada. É dado seguimento a 

fase de oradores e fazem uso da palavra os Srs. Deputados Hudson 

Leal, Camila Valadão, (O Sr. Deputado Del. Danilo Bahiense assume a 

Presidência) e João Coser. Deixa de comparecer a sessão o Sr. 

Deputado Bispo Alves por licença médica e o Sr. Deputado Callegari. 

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

presente sessão. Antes, porém convoca as Sras. e os Srs. Deputados 
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para a próxima que será Ordinária, Híbrida, Virtual e Presencial, 

amanhã, às 09:00 horas, para qual designa: expediente: o que ocorrer. 

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

votadas na sessão de hoje. Está encerrada a sessão. Encerra-se às 

dezoito horas. 

 


