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Décima Quarta Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa Ordinária 

da Vigésima Legislatura, realizada em quinze 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, Capitão Assunção, Dr. Bruno Resende, Coronel Weliton, 

Dary Pagung, Del. 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, 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 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 requer inversão da pauta, preservando a fase das comunicações. A 

solicitação é posta em votação e a mesma é aprovada. O Sr. Presidente 

procede à leitura do seguinte Expediente: 1ª parte: Expediente para simples 

despacho: Ofícios nºs 16/2023 e 04/2023, do Deputado Callegari, 

justificando sua ausência na sessão ordinária realizada no dia 14 de março 

de 2023.  Justificada a ausência, a Secretária. Ofícios nºs 20/2023 e 

330/2023, do Deputado Hudson Leal, justificando sua ausência na sessão 

ordinária realizada no dia 14 de março de 2023.  Justificada a ausência, a 

Secretária. Ofícios nºs 36/2023 e 09/2023, do Deputado Dary Pagung, Líder 

do Bloco Parlamentar Composto Pelos Partidos (PODEMOS - PSB - 

UNIÃO BRASIL - PSDB - CIDADANIA - PT - PATRIOTA e PDT), 

comunicando a indicação do Deputado Tyago Hoffmann para membro 

titular e do Deputado Lucas Scaramussa para membro suplente da Comissão 

de Segurança e Combate ao Crime Organizado, que estão vagos. Ciente. À 

Secretaria para providenciar a solicitação e arquivar o processo.  Ofício nº 

38/2023, do Deputado Coronel Weliton, Líder do Bloco Parlamentar 

Composto Pelos Partidos (REPUBLICANOS, PL E PTB), comunicando a 

indicação do Deputado Lucas Polese para membro titular da Comissão de 

Constituição e Justiça, de Cidadania, Serviço Público e Redação, e do 
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Deputado Capitão Assumção para membro Titular da Comissão de 

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

processo. Projeto de Lei nº 194/2023, do Deputado Mazinho dos Anjos, que 

institui o Dia Estadual da Conquista do Voto Feminino no Calendário 

Oficial do Governo do Estado Espírito Santo, a ser comemorado, 

anualmente, no dia 15 de Julho, alterando o anexo único da Lei nº. 

11.212/2020. À Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento 

Interno. Projeto de Lei nº 195/2023, do Deputado Dr. Bruno Resende, que 

dispõe sobre medidas de controle da proliferação de mosquitos 

transmissores da dengue, 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 196/2023, do Deputado Lucas Scaramussa, que 

obriga as concessionárias de pedágio das rodovias no Espírito Santo a 

divulgar, nos trechos sob sua concessão, informação sobre o cumprimento 

do cronograma de obras. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento 

Interno, às Comissões de Justiça, de Infraestrutura, de Defesa do 

Consumidor e de Finanças. Projeto de Lei nº 197/2023, do Deputado Lucas 

Scaramussa, que estabelece sanções aos ocupantes ilegais e invasores de 

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

Lei nº 166/2023. Projeto de Lei nº 198/2023, do Deputado Allan Ferreira, 

que declara como patrimônio cultural imaterial do Estado do Espírito Santo 

as romarias realizadas anualmente, durante a Festa de Nossa Senhora da 

Penha, no município de Vila Velha. Após o cumprimento do artigo 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Cultura e de Finanças. 

Projeto de Resolução nº 05/2023, do Deputado Mazinho dos Anjos, que cria 

a Comenda do Mérito Legislativo “Emiliana Emery Viana” e dá outras 

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

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

Mesa Diretora. Parecer oral da Comissão de Justiça, em votação realizada 

na 1ª reunião ordinária híbrida, ocorrida no dia 07/03/2023, que concluiu 

pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do 

art. 276 do regimento Interno, do Projeto de Lei nº 512/2022, da Deputada 

Janete de Sá, que acrescenta item ao Anexo Único da Lei nº 11.212, de 29 
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de outubro de 2020, instituindo a “Semana da Festa do 1KM em Ponto 

Belo”, a ser celebrado, anualmente, no mês de março ou abril, incluindo-o 

no Calendário Oficial do Estado do Espírito Santo. Inclua-se na ordem do 

dia para cumprimento do prazo recursal. Requerimento nº 51/2023, do 

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

de Apoio aos Oficiais de Justiça. Defiro. À Secretaria para providenciar ato 

de criação da Frente Parlamentar. Requerimento de Informação nº 

148/2023, do Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado da Saúde, 

solicitando informações acerca da Ordem de Fornecimento de nº 

0503/2023. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 149/2023, do 

Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado da Saúde, solicitando 

informações acerca da Ordem de Fornecimento de nº 0775/2023. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 150/2023, do Deputado Capitão Assumção 

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

de Fornecimento de nº 0723/2023. Oficie-se. Requerimento de Informação 

nº 151/2023, do Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado da 

Saúde, solicitando informações acerca da PORTARIA Nº 021-R/2023, que 

estabelece a Descentralização da Execução de Créditos Orçamentários, 

através do Termo de Cooperação nº 002/2023, no valor de R$ 1.500.000,00 

(hum milhão e quinhentos mil reais). Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 152/2023, do Deputado Capitão Assumção à Secretaria de 

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

XR7GT, houve a contratação de serviços de publicidade, no valor de R$ 

6.000.000,00 (Seis milhões de reais), assinado pela SESA. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 153/2023, do Deputado Capitão Assumção 

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

de Fornecimento de nº 0691/2023. Oficie-se. Requerimento de Informação 

nº 154/2023, do Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado da 

Saúde, solicitando informações acerca da Ordem de Fornecimento de nº 

0805/2023. Oficie-se. Requerimento nº 09/2023, da Deputada Raquel Lessa, 

de retirada do Projeto de Lei nº 198/2020, de sua autoria, que Dispõe sobre 

incluir como item na cesta básica de alimentos dos empregados Público, 

Privado e correlatos, álcool em gel no âmbito do território do Estado do 
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Espírito Santo. Defiro. Requerimento nº 10/2023, da Deputada Raquel 

Lessa, de retirada do Projeto de Lei nº 199/2020, de sua autoria, que Dispõe 

sobre os detentos do sistema prisional do Estado do Espírito Santo de 

fabricarem máscaras de proteção individual durante o plano de contingência 

do vírus Covid-19 (Coronavírus) e dá outras providências. Defiro. 

Requerimento nº 11/2023, da Deputada Raquel Lessa, de retirada do Projeto 

de Lei nº 248/2020, de sua autoria, que Determina o recebimento remoto de 

receitas médicas pelas farmácias e drogarias do Estado do Espírito Santo, 

em caráter emergencial enquanto perdurar a pandemia do COVID-19 e dá 

outras providencias. Defiro. Requerimento nº 12/2023, da Deputada Raquel 

Lessa, de retirada do Projeto de Lei nº 298/2018, de sua autoria, que declara 

de Utilidade Pública a Associação dos Pequenos Agricultores da Fazenda 

Carapina e Região – Córrego Floresta, Município De Pedro Canário-ES. 

Defiro. Requerimento nº 13/2023, da Deputada Raquel Lessa, de retirada do 

Projeto de Lei nº 86/2021, de sua autoria, que Autoriza o Governo do 

Estado do Espirito Santo a conceder às Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte, de acordo com a Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, a suspensão da cobrança de tributos estaduais por prazo 

de três meses, prorrogável por igual período. Defiro. Requerimento nº 

14/2023, da Deputada Raquel Lessa, de retirada do Projeto de Lei nº 

63/2018, de sua autoria, que Declara de Utilidade Pública o Movimento 

Comunitário da Grande Marcilio de Noronha. Defiro. 2ª fase do expediente, 

sujeito à deliberação: Requerimento nº 189/2023, do Deputado Dr. Bruno 

Resende, de Sessão Solene, em homenagem ao Dia do Pastor, a realizar-se 

no dia 20 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 193/2023, da Deputada Camila Valadão, de Sessão 

Solene, alusiva ao Dia do Brincar, a realizar-se no dia 25 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 194/2023, da 

Deputada Raquel Lessa, de cancelamento da Sessão Solene, em homenagem 
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aos Cidadãos que exercem regularmente atividades de Assistência Social no 

Estado, que seria realizado no dia 31 de maio de 2023, às 14h30min 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 195/2023, da Comissão de 

Assistência Social, Socioeducação, Segurança Alimentar e Nutricional, de 

Sessão Solene, em homenagem aos Cidadãos que exercem regularmente 

atividades de Assistência Social no Estado, a realizar-se no dia 31 de maio 

de 2023, às 14h30min 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 

196/2023, do Deputado Coronel Weliton, de Sessão Solene, em 

comemoração aos 47 anos da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia 

Militar e Bombeiro Militar do Espírito Santo – ACS/PMBM, a realizar-se 

no dia 29 de março 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. 

Indicação nº 293/2023, do Deputado Allan Ferreira ao Governador do 

Estado, para climatização das salas de aula da EEEFM Prof Petronilha 

Vidigal, Bairro Itaoca, 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 294/2023, do Deputado Alcântaro Filho ao 

Governador do Estado, para implementação de medidas concretas a serem 

realizadas com vistas a realizar melhorias na estrada em geral, como acerto 

de barrancos, patrolamento, aterro, drenagem de pontos críticos e aplicação 

de revsol, na estrada que dá acesso a comunidade de Santo Antônio, 

localizada na antiga Fazenda Bremenkamp, próxima a Rodovia Bernardino 

Monteiro, município de Santa Leopoldina/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 

295/2023, do Deputado Alcântaro Filho ao Governador do Estado, para 

criação de um Programa de ajuda financeira para contemplar o município de 
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Aracruz para aplicação de Revsol. 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 296/2023, 

do Deputado Alcântaro Filho ao Governador do Estado, para criação de um 

Programa de ajuda financeira para contemplar o Município de Fundão para 

aplicação de Revsol. 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 297/2023, do Deputado 

Alcântaro Filho ao Governador do Estado, para criação de um Programa de 

ajuda financeira para contemplar o Município de João Neiva para aplicação 

de Revsol. 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 298/2023, do Deputado Alcântaro Filho 

ao Governador do Estado, para criação de um Programa de ajuda financeira 

para contemplar o Município de Ibiraçu para aplicação de Revsol. 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 299/2023, do Deputado Alcântaro Filho ao 

Governador do Estado, para executar obras de infraestrutura de drenagem, 

esgoto e pavimentação para o Balneário Praia do Sauê, 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 300/2023, do Deputado 

Alcântaro Filho ao Governador do Estado, para manutenção, limpeza, poda 

de árvores e roçagem do mato no acostamento da Rodovia ES-257, sentindo 

Aracruz x 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 301/2023, do Deputado 

Alcântaro Filho ao Governador do Estado, para manutenção, limpeza, poda 

de árvores e roçagem do mato no acostamento da Rodovia ES-456, que liga 

o Centro de Aracruz/ES ao Bairro Coqueiral, no Distrito de Santa Cruz. 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 
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aprovada. Indicação nº 302/2023, do Deputado Alcântaro Filho ao 

Governador do Estado, para manutenção, limpeza, poda de árvores e 

roçagem do mato no acostamento da Rodovia ES-445, mais conhecida 

como “Estrada das Carretas”, que liga o Distrito de Vila do Riacho a BR-

101, 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 303/2023, 

do Deputado Alcântaro Filho ao Governador do Estado, para manutenção, 

limpeza, poda de árvores e roçagem do mato no acostamento 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 304/2023, do Deputado Alcântaro Filho ao 

Governador do Estado, para revitalização e recapeamento do trecho da 

Estrada Guaraná x Três Irmãos x Desengano, 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 305/2023, do Deputado Alcântaro Filho ao 

Governador do Estado, para disponibilização do serviço de Ultra Baixo 

Volume (UBV) acoplado, conhecido popularmente como fumacê, pela 

Vigilância Ambiental da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), para 

trabalhar no combate aos vetores transmissores das arboviroses (dengue, 

chikungunya e zika), 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 306/2023, do Deputado Alcântaro Filho ao Governador do Estado, para 

disponibilização do serviço de Ultra Baixo Volume (UBV) acoplado, 

conhecido popularmente como fumacê, pela Vigilância Ambiental da 

Secretaria de Estado da Saúde (SESA), para trabalhar no combate aos 

vetores transmissores das arboviroses (dengue, chikungunya e zika) no 

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 307/2023, do Deputado 
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Alcântaro Filho ao Governador do Estado, para disponibilização do serviço 

de Ultra Baixo Volume (UBV) acoplado, conhecido popularmente como 

fumacê, pela Vigilância Ambiental da Secretaria de Estado da Saúde 

(SESA), para trabalhar no combate aos vetores transmissores das 

arboviroses (dengue, chikungunya e zika) no 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 308/2023, do Deputado Alcântaro Filho ao 

Governador do Estado, para disponibilização do serviço de Ultra Baixo 

Volume (UBV) acoplado, conhecido popularmente como fumacê, pela 

Vigilância Ambiental da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), para 

trabalhar no combate aos vetores transmissores das arboviroses (dengue, 

chikungunya e zika) no 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 309/2023, do Deputado Alcântaro Filho ao Governador do Estado, para 

realização de obra de contenção de encosta em trecho às margens do Rio 

Fundão, localizado na Rua Inácio da Penha Amaral, sentido ao Bairro 

Oseias, no 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 310/2023, 

do Deputado Alcântaro Filho ao Governador do Estado, para aquisição de 

aparelho de ultrassom para a Secretaria Municipal de Saúde 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 311/2023, do Deputado Alcântaro Filho ao 

Governador do Estado, para infraestrutura de drenagem, esgoto e 

pavimentação para a Rua Recife, em Praia Grande, no 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 312/2023, do Deputado Alcântaro Filho 

ao Governador do Estado, para reconstrução/construção da ponte da 

comunidade de Piranema, zona rural do município de Fundão/ES. O Sr. 
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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 313/2023, do Deputado Alcântaro Filho ao 

Governador do Estado, para construção do trevo que dá acesso ao distrito de 

Vila do Riacho, munícipio 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 

314/2023, do Deputado Alcântaro Filho ao Governador do Estado, para 

construção do trevo que dá acesso ao distrito de Barra do Riacho, munícipio 

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 315/2023, do Deputado 

Alcântaro Filho ao Governador do Estado, para recapeamento da Rodovia 

Pedro Cutini - ES 485, rodovia de Pedro Palácios (Barragem, Rio da Prata, 

Picuan), localizada no 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 

316/2023, do Deputado Alcântaro Filho ao Governador do Estado, para 

reforma da quadra de esportes "José Luiz Fiorotí", localizada na Rua Mário 

Antônio Modenese, S/N, Bairro São Cristóvão, 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 317/2023, da Deputada Raquel Lessa ao Governador 

do Estado, para aquisição de um caminhão compactador de lixo para o 

município de São Gabriel da Palha/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 

318/2023, da Deputada Raquel Lessa ao Governador do Estado, para 

construção de 30 (trinta) Unidades Habitacionais no Distrito de Vila 

Fartura, município do São Gabriel da Palha/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 

319/2023, da Deputada Raquel Lessa ao Governador do Estado, para 
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construção de 10 (dez) Unidades Habitacionais no Bairro Santa Terezinha, 

município do São Gabriel da Palha/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 

320/2023, do Deputado Allan Ferreira ao Governador do Estado, para 

aquisição de 01 (um) trator cortador de grama para manutenção do campo 

de futebol da Comunidade de Patrimônio do Juncado, no município de 

Sooretama/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 321/2023, do Deputado Allan 

Ferreira ao Governador do Estado, para manutenção preventiva e corretiva 

de equipamentos e instalações da EEEFM Prof Petronilha Vidigal, 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 

322/2023, do Deputado Zé Preto ao Governador do Estado, para construção 

da Ponte Jacarandá, localizada no interior 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. Passa-se 

a Ordem do Dia: 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). 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. 
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(Prazo até o dia 20/03/2023). 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. É a 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. Pareceres orais, em conjunto, das Comissões de 

Justiça, de Educação e de Finanças, pela constitucionalidade, legalidade e 

aprovação. (OBS: a matéria baixou de pauta a pedido da presidência das 

comissões reunidas para possível apresentação de emenda de adequação do 

texto). O Sr. Presidente convoca as Comissões de Justiça, Educação e de 

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

Hoffmann recebe e apresenta Emendas. O Sr. Deputado coloca em 

discussão. Não havendo oradores para discutir, anuncia a sua votação, 

sendo aprovado pelos membros da Comissão com Emendas. A matéria é 

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

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

Encaminha votação o Sr. Deputado Dary Pagung. Posta em votação a 

Emenda é aprovada. À Comissão de Justiça para redação final. O Sr. 

Presidente convoca a Comissão de Justiça para oferecer parecer oral a 

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

constitucionalidade. Não havendo oradores para discutir, o Sr. Deputado 

anuncia a sua votação e é aprovado. O Sr. Presidente coloca a Emenda em 

votação a Redação Final e a mesma é aprovada. À Secretaria para extração 

dos autógrafos. O Sr. Deputado Denninho Silva levanta uma questão de 

ordem, na forma do Art. 143, inciso 8, do Regimento Interno sobre os 

Projetos n° 167, 176 e 177/2023 de sua autoria que não foram incluídos na 

Ordem do Dia e solicita que seja incluídos na pauta, uma vez que está 

dentro do prazo regimental. É anunciada a Discussão se houver recurso, na 

forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 

512/2022, da Deputada Janete de Sá, que acrescenta item ao Anexo Único 
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da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo a “Semana da Festa 

do 1KM em Ponto Belo”, a ser celebrado, anualmente, no mês de março ou 

abril, incluindo-o no Calendário Oficial do Estado do Espírito Santo. 

Publicado no DPL do dia 15/12/2022. Parecer oral da Comissão de Justiça, 

pela constitucionalidade, legalidade e aprovação. Não havendo recurso.  À 

Secretaria para extração dos autógrafos. Discussão especial, em 3ª 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. A 

matéria segue as Comissões. Passa-se a Fase das Comunicações: Fazem uso 

da palavra os Srs. Deputados Alcântaro Filho, Allan Ferreira, Cap. 

Assumção, Coronel Weliton, Denninho Silva, Eng. José Esmeraldo, 

Gandini, Janete de Sá, Lucas Polese, Theodorico Ferraço, Tyago Hoffmann, 

Sergio Meneguelli. Deixam de comparecer a sessão os Srs. Deputados 

Bispo Alves e Callegari por estar de licença médica e a Sr. Deputada 

Camila Valadão. 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, vinte 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 às dez horas e trinta e sete minutos.  

 

 


