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Décima Quinta Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa Ordinária 

da Vigésima Legislatura, realizada em vinte 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, Bispo Alves, 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, 

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 Lucas Polese para proceder a leitura de um 

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

considerada aprovada. É feito um minuto de silêncio pelo falecimento dos 

Srs. Vera Lucia Viana e Roberto Martins Farias. O Sr. Deputado Cap. 

Assumção requer inversão da pauta, preservando a fase das comunicações. 

O requerimento é posto em votação e o mesmo é aprovado. O Sr. Presidente 

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

despacho: Ofícios nºs 05/2022 - 0867/2023-6, do Conselheiro Presidente do 

Tribunal de Contas do Estado, encaminhando Prestação de Contas Mensal 

referente ao exercício de Fevereiro de 2023. Ciente. À Comissão de 

Finanças. Ofícios nºs 17/2023 e 17/2023, da Deputada Camila Valadão, 

justificando sua ausência na sessão ordinária realizada no dia 15 de março 

de 2023.  Justificada a ausência, a Secretária. Ofícios nºs 39/2023 e 

38/2023, do Deputado Engº José Esmeraldo, indicando a Senhora Gabriela 

Andrade de Carvalho, Capitão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 

Espírito Santo, para fazer uso da Tribuna Popular na sessão ordinária do dia 

03 de abril de 2023, onde falará sobre a prevenção de afogamento por 

sucção de ralo de piscina. Defiro. Ofícios nºs 44/2023 e 05/2023, do 

Deputado Tyago Hoffmann, solicitando o seu desligamento do cargo de 

membro da Frente Parlamentar que tem como tema: “A 

DESCONSTRUÇÃO DA FAMÍLIA ATRAVÉS DOS DIVERSOS 
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MÉTODOS”, a partir desta data. O ofício foi desconsiderado a leitura a 

pedido do autor. Ofícios nºs 07 e 13/2023, do Deputado Delegado Danilo 

Bahiense, comunicando a instalação, da Frente Parlamentar em Defesa da 

Valorização dos Conselhos Tutelares e dos Conselheiros Tutelares do 

Estado do Espírito Santo, autorizada pelo Ato nº 409, de 13 de fevereiro de 

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

para Presidente, o Deputado Delegado Danilo Bahiense e para Secretário 

Executivo, o Deputado Alcântaro Filho. Ciente. Arquive-se. Ofícios nºs 08 

e 12/2023, do Deputado Lucas Polese, comunicando a instalação, da Frente 

Parlamentar da Juventude, autorizada pelo Ato nº 558, de 27 de fevereiro de 

2023, publicado no DPL em 01 de março de 2023, quando foram eleitos 

para Presidente, o Deputado Lucas Polese e para Secretário Executivo, o 

Deputado Alcântaro Filho. Ciente. Arquive-se. Ofícios nºs 09 e 14/2023, do 

Deputado Alcântaro Filho, comunicando a instalação, da Frente Parlamentar 

em Defesa da Vida, da Família e dos Valores Cristãos, autorizada pelo Ato 

nº 286, de 07 de fevereiro de 2023, publicado no DPL em 27 de fevereiro de 

2023, quando foram eleitos para Presidente, o Deputado Alcântaro Filho e 

para Secretário Executivo, o Deputado Lucas Scaramussa. Ciente. Arquive-

se. Ofícios nºs 10 e 008/2023, do Deputado Tyago Hoffmann, comunicando 

a instalação, da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução 

n.º 8.616/2023, apurar, investigar e fiscalizar o cumprimento dos contratos 

de concessão de rodovias no estado do Espírito Santo, quando foram eleitos 

para Presidente, o Deputado Thyago Hoffmann, para Vice-Presidente, o 

Deputado Callegari e para Relator, o Deputado Lucas Scaramussa. Ciente. 

Arquive-se. Ofícios nºs 11 e 005/2023, do Deputado Alexandre Xambinho, 

comunicando a instalação, da Frente Parlamentar da Micro e Pequena 

Empresa e do Empreendedorismo Capixaba, autorizada pelo Ato nº 283, de 

07 de fevereiro de 2023, publicado no DPL em 16 de fevereiro de 2023, 

quando foram eleitos para Presidente, o Deputado Alexandre Xambinho e 

para Secretário Executivo, o Deputado Adilson Espíndula. Ciente. Arquive-

se. Ofícios nºs 12 e 007/2023, do Deputado Alexandre Xambinho, 

comunicando a instalação, da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada 

pela Resolução n.º 8.618/2023, para apurar e investigar licenciamentos 
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ambientais, bem como a atuação e/ ou omissão dos órgãos responsáveis pela 

emissão no estado do Espírito Santo, quando foram eleitos para Presidente, 

o Deputado Alexandre Xambinho, para Vice-Presidente, o Deputado 

Hudson Leal e para Relator, o Deputado Mazinho dos Anjos. Ciente. 

Arquive-se. Ofícios nºs 13 e 011/2023, do Deputado Theodorico Ferraço, 

comunicando a instalação, da Frente Parlamentar de Acompanhamento das 

Obras Estaduais, autorizada pelo Ato nº 597, de 28 de fevereiro de 2023, 

publicado no DPL em 02 de março de 2023, quando foram eleitos para 

Presidente, o Deputado Theodorico Ferraço e para Secretário Executivo, o 

Deputado Delegado Danilo Bahiense. Ciente. Arquive-se. Ofícios nºs 14 e 

010/2023, do Deputado Theodorico Ferraço, comunicando a instalação, da 

Frente Parlamentar para Possíveis Soluções quanto as Enchentes em 

Diversos Municípios do Estado do Espírito Santo, autorizada pelo Ato nº 

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

2023, quando foram eleitos para Presidente, o Deputado Theodorico 

Ferraço e para Secretário Executivo, o Deputado Alcântaro Filho. Ciente. 

Arquive-se. Ofícios nºs 15 e 015/2023, do Deputado Delegado Danilo 

Bahiense, comunicando a instalação, da Frente Parlamentar em Defesa da 

Acessibilidade e Inclusão pelas Pessoas com Deficiência, autorizada pelo 

Ato nº 408, de 13 de fevereiro de 2023, publicado no DPL em 16 de 

fevereiro de 2023, quando foram eleitos para Presidente, o Deputado 

Delegado Danilo Bahiense e para Secretário Executivo, o Deputado Capitão 

Assumção. Ciente. Arquive-se. Ofícios nºs 16 e 016/2023, do Deputado 

Mazinho dos Anjos, comunicando a instalação, da Frente Parlamentar para 

Análises e Proposições Sobre a Mudança Climática, autorizada pelo Ato nº 

717, de 08 de março de 2023, publicado no DPL em 09 de março de 2023, 

quando foram eleitos para Presidente, o Deputado Mazinho dos Anjos e 

para Secretário Executivo, o Deputado Dr. Bruno Resende. Ciente. 

Arquive-se. Ofícios nºs 17 e 017/2023, do Deputado Mazinho dos Anjos, 

comunicando a instalação, da Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio, 

Serviço e Indústria, autorizada pelo Ato nº 556, aditado pelo Ato nº 682, de 

06 de março de 2023, publicado no DPL em 08 de março de 2023, quando 

foram eleitos para Presidente, o Deputado Mazinho dos Anjos e para 



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

 

 4 

Secretário Executivo, o Deputado Lucas Scaramussa. Ciente. Arquive-se. 

Projeto de Lei nº 184/2023, do Deputado Capitão Assumção, que estabelece 

o sexo biológico como o único critério para definição do gênero de 

competidores em partidas esportivas oficiais no Estado do Espírito Santo. 

Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 

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

Projeto de Lei nº 192/2023, do Deputado Vandinho Leite, que estabelece o 

sexo biológico como o único critério para definir o gênero dos atletas em 

competições organizadas pelas entidades de administração do desporto no 

Estado do Espirito Santo. Junte-se ao Projeto de Lei nº 184/2023. Projeto de 

Lei nº 199/2023, do Deputado Vandinho Leite, 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 

200/2023, do Deputado Vandinho Leite, que acrescenta item ao Anexo 

Único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de utilidade 

pública a Associação dos Pastores Evangélicos da Serra (ES). À Comissão 

de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei nº 

201/2023, do Deputado Vandinho Leite, que cria no Estado do Espírito 

Santo a “Rota dos Queijos”. Após o cumprimento do artigo 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Turismo, de Cultura e de 

Finanças. Projeto de Lei nº 202/2023, do Deputado Denninho Silva, que 

cria a Política Estadual de Educação em Mídias Digitais e Combate às Fake 

News no âmbito escolar e dá outras providências. Após o cumprimento do 

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

de Finanças. Projeto de Lei nº 203/2023, do Deputado Adilson Espindula, 

que declara de Utilidade Pública a Associação dos Moradores e Produtores 

Rurais da Comunidade de Germano Schwanz, Rio Ponte e de Alto Rio 

Ponte. À Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. 

Projeto de Lei nº 204/2023, do Deputado Allan Ferreira, que modifica 

disposições da Lei Estadual nº 8.257 – que Institui a Política Estadual de 

Cooperativismo, de 17 de Janeiro de 2006. Após o cumprimento do artigo 

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

Finanças. Projeto de Lei nº 205/2023, do Deputado Capitão Assumção, que 
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estabelece diretrizes para as políticas e ações em saúde sexual e reprodutiva 

direcionadas a adolescentes e jovens na rede pública de saúde. Após o 

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

de Saúde, de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Finanças. Projeto de 

Lei nº 206/2023, do Deputado Alcântaro Filho, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de instalação de câmeras de vídeo e áudio que possibilitem 

o monitoramento e vigilância eletrônica de todas as áreas internas e externas 

de uso comum das creches, pré-escolas e escolas, públicas e privadas, no 

âmbito do Estado do Espírito Santo. Junte-se ao Projeto de Lei nº 399/2019. 

Projeto de Lei nº 207/2023, do Deputado Theodorico Ferraço, que 

acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 10.975, de 14 de janeiro de 2019, 

denominando Dr. Eloy Borgo o Portal do Príncipe, localizado na Ilha do 

Príncipe, Município de Vitória - ES. À Comissão de Justiça na forma do 

artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei nº 208/2023, do Deputado 

Dr. Bruno Resende, que dispõe sobre o pagamento da tarifa de pedágio por 

Pix – pagamento instantâneo autorizado pelo Banco Central do Brasil –, no 

Estado e adota outras providências. 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 209/2023, do Deputado Dr. 

Bruno Resende, que dispõe sobre a realização do exame rápido para a 

dosagem de troponina cardíaca, no âmbito da rede pública estadual de saúde 

de emergência. 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 210/2023, do Deputado 

Dr. Bruno Resende, que institui a Política Estadual de Combate à Obesidade 

e dá outras providências. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento 

Interno, às Comissões de Justiça, de Saúde, de Segurança Alimentar e de 

Finanças. Projeto de Lei nº 211/2023, do Deputado Dr. Bruno Resende, que 

dispõe sobre a criação do Programa Saúde na Escola no âmbito da rede 

estadual de ensino do Estado 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 212/2023, do Deputado Dr. Bruno Resende, que 
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acrescenta item ao Anexo (I) único da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 

2019, Instituindo a Semana Estadual de Conscientização Sobre a Sepse, na 

segunda semana do mês de abril. À Comissão de Justiça na forma do artigo 

276 do Regimento Interno. Projeto de Lei nº 213/2023, do Deputado Dr. 

Bruno Resende, que dispõe sobre a prevenção e o combate às doenças 

associadas à exposição solar do trabalhador rural e dá outras providências. 

Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 

Justiça, de Saúde, de Agricultura e de Finanças. Projeto de Lei nº 214/2023, 

do Deputado Dr. Bruno Resende, que institui medidas para o enfrentamento 

da obesidade infantil. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento 

Interno, às Comissões de Justiça, de Saúde, de Segurança Alimentar, de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Finanças. Projeto de Lei nº 

215/2023, do Deputado Dr. Bruno Resende, que declara o Festival de 

Inverno de Sanfona e Viola do Sítio Histórico de São Pedro do Itabapoana 

em Mimoso do Sul como patrimônio cultural imaterial do Estado do 

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

Comissões de Justiça, de Turismo, de Cultura e de Finanças. Projeto de Lei 

nº 216/2023, do Deputado Mazinho dos Anjos, que seja instituído o “Dia 

Estadual de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia” no 

Calendário Oficial do Governo do Estado Espírito Santo, a ser 

comemorado, anualmente, no dia 24 de março, 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 217/2023, do Deputado Tyago 

Hoffmann, que acrescenta item ao Anexo Único da lei n° 10.976, de 14 de 

janeiro de 2019, declarando utilidade pública a “Associação dos 

Agricultores Familiares e De Desenvolvimento Comunitária de Crubixá – 

AFDCAC”, localizada no Município de Alfredo Chaves/ES. À Comissão de 

Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Parecer nº 01/2023, 

da Comissão de Justiça, pela aprovação da redação final, do Projeto de Lei 

nº 32/2019, do Ex-Deputado Marcos Garcia, que determina a alimentação 

diferenciada a crianças e adolescentes portadores de intolerância à lactose 

na merenda escolar em instituições da Rede Estadual de Ensino. Tramita-se 

na forma regimental. Parecer nº 02/2023, da Comissão de Justiça, pela 
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aprovação da redação final, do Projeto de Lei nº 694/2019, do Deputado 

Capitão Assumção, que obriga as empresas prestadoras de serviços a 

informarem ao consumidor quanto ao fim dos prazos de descontos ou 

vantagens temporárias oferecidas. Tramita-se na forma regimental. Parecer 

nº 03/2023, da Comissão de Justiça, pela aprovação da redação final, do 

Projeto de Lei nº 439/2017, do Ex-Deputado Doutor Hércules que dispõe 

sobre a proibição de fabricação, venda e comercialização de armas de 

brinquedo. Tramita-se na forma regimental. Requerimento nº 49/2023, do 

Deputado Gandini e outros, de formação da Frente Parlamentar em Defesa 

da Dignidade no Transporte Público. Defiro. À Secretaria para providenciar 

ato de criação da Frente Parlamentar. Requerimento nº 56/2023, da 

Deputada Janete de Sá e outros, de formação da Frente Parlamentar de 

Apoio, Desenvolvimento e Preservação da Cadeia Produtiva dos Cafés de 

Qualidade no Estado Do Espírito Santo. Defiro. À Secretaria para 

providenciar ato de criação da Frente Parlamentar. Requerimento nº 

58/2023, do Deputado Lucas Scaramussa e outros, de formação da Frente 

Parlamentar em Defesa da Alimentação Fora do Lar. Defiro. À Secretaria 

para providenciar ato de criação da Frente Parlamentar. Requerimento de 

Informação nº 155/2023, do Deputado Lucas Polese à Secretaria de Estado 

de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, solicitando 

informações acerca de quais foram as entregas realizadas no âmbito do 

programa Calçamento Rural (fornecimento de blocos). Quais foram as datas 

das entregas realizadas no âmbito do programa Calçamento Rural, dentre 

outros assuntos correlatos. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 

156/2023, do Deputado Dr. Bruno Resende à Secretaria de Estado da Saúde, 

solicitando informações acerca do número de pacientes aguardando na fila 

para realização de Quimioterapia e Radioterapia no Estado. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 157/2023, do Deputado Capitão Assumção 

à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, solicitando 

informações acerca do Crédito Suplementar no valor de R$ 4.066.240,00 

(Quatro milhões, sessenta e seis mil, duzentos e quarenta reais). Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 159/2023, do Deputado Capitão Assumção 

à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, solicitando 
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informações acerca do Crédito Suplementar no valor de R$ 955.993,42 

(Novecentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e noventa e três reais e 

quarenta e dois centavos). Oficie-se. Requerimento de Informação nº 

160/2023, do Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado da 

Educação, solicitando informações acerca da PORTARIA N º 067-R, que 

estabelece a Descentralização da Execução de Créditos Orçamentários, 

através do Termo de Cooperação nº 022/2021, no valor de R$ 2.264.523,50 

(dois milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e vinte três reais 

e cinquenta centavos). Oficie-se. Requerimento nº 379/2023, do Deputado 

Capitão Assumção, de desarquivamento do Projeto de Lei nº 776/2021 de 

sua autoria, que Proíbe as operadoras de planos de saúde de limitar 

consultas e sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e 

psicoterapia no tratamento das pessoas com transtorno do espectro autista 

(tea), deficiência física, intelectual, mental, auditiva, visual, síndromes que 

causam debilidade, no âmbito do estado do espírito santo. Defiro. 

Requerimento nº 59/2023, do Deputado Sérgio Meneguelli, com base no 

artigo 305, II do Regimento Interno, de licença para tratamento de saúde por 

06 (seis) dias, contados a partir do dia 08 de março de 2023, conforme 

atestado médico. Defiro. À Secretaria para providenciar ato de licença. 

Requerimento nº 60/2023, do Deputado Callegari, com base no artigo 305, 

II do Regimento Interno, de licença para tratamento de saúde por 02 (dois) 

dias, contados a partir do dia 14 de março de 2023, conforme atestado 

médico. Defiro. À Secretaria para providenciar ato de licença. 2ª fase do 

expediente, sujeito à deliberação: Requerimento nº 85/2023, da Deputada 

Raquel Lessa, de Sessão Solene, em homenagem à Cadeia Produtiva do 

Café com entrega da Comenda Dário Martinelli, a realizar-se no dia 09 de 

agosto 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 

102/2023, do Deputado Lucas Scaramussa, de Sessão Solene, em 

homenagem ao Dia Mundial da Agricultura Familiar, a realizar-se no dia 01 

de agosto de 2023, às 19h00min horas. O Sr. Presidente coloca em 

discussão o requerimento. Não havendo oradores encerra a discussão e 
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anuncia a sua votação. Posta em votação o requerimento é aprovado. 

Requerimento nº 153/2023, do Deputado Lucas Polese, de Sessão Solene, 

em homenagem ao Dia do Agricultor com entrega da Comenda Roberto 

Kaustsky a realizar-se no dia 03 de agosto de 2023, às 18h00min 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 183/2023, do Deputado Pablo 

Muribeca, de Sessão Solene, em comemoração ao Dia Nacional da Saúde, a 

realizar-se no dia 02 de agosto de 2023, às 18h30min 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 197/2023, da Mesa Diretora, de 

Sessão Solene, em homenagem aos Profissionais de Beleza Capixaba, a 

realizar-se no dia 20 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. Requerimento nº 199/2023, do Deputado Capitão Assumção, de 

transferência de Sessão Solene, em homenagem aos Profissionais da 

Segurança Pública E Segurança Nacional pelos Serviços Prestados à 

Sociedade, que seria realizada no dia 30 de março para realizar-se no dia 10 

de abril de 2023, às 19:00 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 

323/2023, do Deputado Tyago Hoffmann ao Governador do Estado, para 

sejam ofertadas abordagens educativas e atividades extracurriculares aos 

alunos da rede pública estadual abordando a prevenção de abandonos de 

animais. 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 324/2023, do Deputado Dary Pagung ao 

Governador do Estado, para manutenção de Trecho Caminhos do Campo, 

na localidade de Alto Santo Antônio, no município de Santa Teresa/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 
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aprovada. Indicação nº 325/2023, do Deputado Dary Pagung ao Governador 

do Estado, para realização de obras – operação tapa buracos – na Rodovia 

ES 452, que liga às comunidades de Santo Antônio do Canaã à Várzea 

Alegre, no município de Santa Teresa/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 

326/2023, do Deputado Dary Pagung ao Governador do Estado, para 

aplicação de micro revestimento asfáltico e sinalização na Rodovia Estadual 

ES-165 entre Baixo Guandu à Ibituba/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 

327/2023, do Deputado Dary Pagung ao Governador do Estado, para 

construção de nova unidade da Polícia Militar, situada no município de 

Alfredo Chaves/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 328/2023, do Deputado Dary 

Pagung ao Governador do Estado, para instalação de placas de 

sinalização/identificação do “Cerco Inteligente” instalados nas Rodovias 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 329/2023, do Deputado 

João Coser ao Governador do Estado, para construções de pontes, no 

assentamento Zumbi dos Palmares - Distrito de Nestor Gomes; Comunidade 

Santa Cruz Córrego da Areia nas imediações da divisa entre o município de 

São Mateus e Nova Venécia; Comunidade São Francisco – Terra Fresca - 

Distrito de Nova Verona divisa com município de Vila Valério; 

Comunidade Beira Rio Distrito de Nestor Gomes; Comunidade do Aterro 

Distrito de Nestor Gomes; Córrego Seco Distrito de Nestor Gomes  e  

Patrimônio da Areia -Distrito de Nestor Gomes), no município de São 

Mateus/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 330/2023, do Deputado João Coser ao 

Governador do Estado, para aplicação do Revsol nos trechos 
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compreendidos entre Córrego da Areia até o distrito de Nestor Gomes – km 

41, no município de São Mateus/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 331/2023, 

do Deputado João Coser ao Governador do Estado, para instalação de vigas, 

com corrimão em ambos os lados, na ponte da Cachoeira do Cravo, situada 

no distrito de Nestor Gomes, município de São Mateus/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 332/2023, do Deputado Delegado Danilo Bahiense ao 

Governador do Estado, para aproveitamento dos alunos oficiais da PMES e 

necessidade de melhorar o número do efetivo. 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 

333/2023, da Deputada Camila Valadão ao Governador do Estado, para 

aquisição e instalação de ar-condicionado nas salas de aula da EEEFM 

Sizenando Pechincha, localizada na Avenida Olinda, s/n, Barcelona, 

município de Serra/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 334/2023, do Deputado 

Dr. Bruno Resende ao Governador do Estado, para criar uma Casa de Apoio 

e Humanização aos motoristas de serviços de saúde que seriam instaladas 

nas Regiões de Saúde: Central/Norte, Metropolitana e Sul. 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 335/2023, do Deputado Dr. Bruno Resende ao Presidente da 

Assembleia Legislativa, para investimento em captação e reutilização de 

água da chuva e do ar condicionado, para diminuir os gastos desta Casa de 

Leis. 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 336/2023, do Deputado Dr. Bruno 

Resende ao Governador do Estado, para criação de um Hemocentro 

Regional Sul no município de Cacheiro de Itapemirim/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 337/2023, do Deputado Dr. Bruno Resende ao Presidente da 

Assembleia Legislativa, para investimento em energia solar com instalação 

de placas fotovoltaicas a fim e custear gastos com energia elétrica nesta 

Casa de Leis. 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 338/2023, do Deputado 

Mazinho dos Anjos ao Governador do Estado, para que seja incluído o 

Imposto de Transmissão “Causa Mortis e Doação (ITCMD) e o Imposto 

sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)” no Projeto de Lei Nº 

126/2023, que institui o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos 

Fiscais – REFIS. 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 339/2023, do Deputado Tyago 

Hoffmann ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, para que 

determine aos órgãos competentes a realização de estudos objetivando a 

elaboração de projeto de lei vislumbrando a inclusão dos gastos com 

doações realizadas em favor das Santas Casas, no rol de contribuições 

passíveis de serem deduzidas do Imposto de Renda apurado. 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 340/2023, do Deputado Tyago Hoffmann ao 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, para que determine aos 

órgãos competentes a realização de estudos objetivando a elaboração de 

projeto de lei vislumbrando a inclusão dos gastos com doações realizadas 

em favor das apae’s, no rol de contribuições passíveis de serem deduzidas 

do Imposto de Renda apurado. 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 341/2023, 

do Deputado Hudson Leal ao Governador do Estado, para implantação de 

Torre de Telefonia e Internet 3G no Distrito de Ponte de Itabapoana, no 

município de Mimoso do Sul/ES. O Sr. Presidente coloca em discussão a 
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indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua 

votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 342/2023, 

do Deputado Hudson Leal ao Governador do Estado, para aplicação de 

Revsol do trecho de aproximadamente 4km à margem da ES-297 que liga a 

Vila dos Pescadores à Limeira, no município de Mimoso do Sul/ES. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra 

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

aprovada. Indicação nº 343/2023, do Deputado Hudson Leal ao Governador 

do Estado, para aplicação de Revsol do trecho de aproximadamente 4km no 

Distrito de Dona América, que liga o Distrito de Dona América à ES-297 

(acesso ao Distrito de Ponte de Itabapoana) e liga também Dona América a 

Sede do município de Mimoso do Sul/ES. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia 

a sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. O Sr. Deputado 

Mazinho dos Anjos justifica voto da indicação n° 338/2023. O Sr. Deputado 

Callegari justifica voto. Passa-se a Ordem do Dia: 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 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 foi baixada 

de pauta a pedido do autor na sessão ordinária do dia 13/03/2023. O projeto 

continua baixado de pauta até a próxima segunda-feira, dia 27/03/2023, a 

pedido do autor. 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 Leal; 

Projeto de Lei nº 48/2023, do Deputado Tyago Hoffmann; Projeto de Lei nº 
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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 e o Sr. Deputado Mazinho dos 

Anjos recebe e continua com prazo regimental. É anunciada a Discussão 

única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 03/2023, 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. 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 foi baixada de pauta a pedido do autor na sessão 

ordinária do dia 13/03/2023. O projeto continua baixado de pauta até a 

próxima segunda-feira, dia 27/03/2023, a pedido do autor. Discussão 

especial, em 1ª sessão, da Proposta de Emenda Constitucional nº 04/2022, 

da Deputada Janete de Sá e outros, que acrescenta dispositivo à 

Constituição Estadual com a finalidade de dispor sobre o comparecimento 

do Defensor Público-Geral do Estado, anualmente, à Assembleia 

Legislativa para relatar, em sessão pública, as atividades executadas pela 

Defensoria Pública Estadual e suas necessidades. Publicada no Ales Digital 

do dia 31/05/2022. Não havendo Deputados inscritos, a matéria segue para 

2ª sessão. Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei 

Complementar nº 49/2022, oriundo da Mensagem Governamental nº 

1903/2022, que dispõe sobre a criação de funções gratificadas, no âmbito do 

Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do 

Espírito Santo - PRODEST, sem elevação de despesa, e dá outras 

providências. Publicado no Ales Digital do dia 30/12/2022. Não havendo 

Deputados inscritos, a matéria segue para 2ª sessão. Discussão especial, 
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em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 494/2022, do Deputado Gandini, que 

estabelece Política, Normas e Diretrizes de Proteção da Qualidade do Ar 

Atmosférico no âmbito do Estado de Espírito Santo e dá outras 

providências. Publicado no Ales Digital do dia 25/11/2022. Não havendo 

Deputados inscritos, a matéria segue para 2ª sessão. Discussão especial, em 

1ª sessão, do Projeto de Lei nº 14/2023, do Deputado Gandini, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade de os condomínios edilícios, residenciais e 

comerciais, localizados no Estado do Espírito Santo, a comunicar aos 

órgãos de segurança pública a ocorrência ou indícios de ocorrência de 

violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou 

idosos, na forma que especifica. Publicado no Ales Digital do dia 

01/02/2023. Não havendo Deputados inscritos, a matéria segue para 2ª 

sessão. Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 18/2023, do 

Deputado Vandinho Leite, que disciplina no âmbito do Estado do Espírito 

Santo a obrigatoriedade de atendimento integral a todos os tratamentos, 

exames, diagnósticos, medicamentos e afins aos clientes de planos de saúde, 

desde que realizáveis dentro do escopo da dignidade da pessoa humana, 

para salvar vidas ou melhorar a qualidade de vida dos mesmos, dando 

caráter meramente exemplificativo ao Rol de Procedimentos e Eventos em 

Saúde Suplementar. Publicado no Ales Digital do dia 01/02/2023. Não 

havendo Deputados inscritos, a matéria segue para 2ª sessão. Discussão 

especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 25/2023, do Deputado Vandinho 

Leite, que dispõe sobre cumprimento da Resolução ANP nº 9, de 07 de 

março de 2007, que obriga os postos de combustíveis a realizarem teste de 

qualidade no combustível líquido, quando o consumidor solicitar, e dá 

outras providências. Publicado no Ales Digital do dia 02/02/2023. Não 

havendo Deputados inscritos, a matéria segue para 2ª sessão. Discussão 

especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 28/2023, do Deputado Adilson 

Espíndula, que declara o Pão Brood Patrimônio Cultural Imaterial no 

Estado do Espírito Santo. Publicado no Ales Digital do dia 02/02/2023. Não 

havendo Deputados inscritos, a matéria segue para 2ª sessão. Discussão 

especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 37/2023, do Deputado Dary 

Pagung, que fica vedada a proibição de instalação de telas e redes de 
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proteção nas janelas, sacadas, mezaninos e varandas das unidades privativas 

em condomínios residenciais, comerciais e mistos, localizados no Estado do 

Espírito Santo. Publicado no Ales Digital do dia 06/02/2023. Não havendo 

Deputados inscritos, a matéria segue para 2ª sessão. Discussão especial, em 

1ª sessão, do Projeto de Lei nº 43/2023, do Deputado Dary Pagung, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de vídeo chamada com 

intérprete em linguagem de sinais (libras) no atendimento ao consumidor 

surdo, no âmbito do Estado do Espírito Santo. Publicado no Ales Digital do 

dia 06/02/2023. Não havendo Deputados inscritos, a matéria segue para 2ª 

sessão. Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 44/2023, do 

Deputado Dary Pagung, que dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, 

restaurantes, lanchonetes e similares disponibilizar cardápio físico para os 

consumidores no âmbito do Estado do Espírito Santo. Publicado no Ales 

Digital do dia 06/02/2023. Não havendo Deputados inscritos, a matéria 

segue para 2ª sessão. Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 

52/2023, da Deputada Raquel Lessa, que dispõe sobre a presença de doulas 

durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato e dá 

outras providências. Publicado no Ales Digital do dia 07/02/2023. Não 

havendo Deputados inscritos, a matéria segue para 2ª sessão. Discussão 

especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 83/2023, do Deputado Callegari, 

que dispõe sobre o reconhecimento de risco de atividade e a efetiva 

necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de 

entidades de desporto legalmente constituídas nos termos do inciso IX do 

artigo 60 da Lei Federal n. 10.826/2003. Publicado no Ales Digital do dia 

16/02/2023. Não havendo Deputados inscritos, a matéria segue para 2ª 

sessão. Passa-se a fase das comunicações: Fazem uso da palavra os Srs. 

Deputados Coronel Weliton, Callegari, Cap. Assumção, Dary Pagung, 

Lucas Polese, Eng. José Esmeraldo. O Sr. Deputado Dr. Bruno Resende 

recorre a Comissão de Justiça os Projetos de Lei n° 209 e 211/2023. O 

requerimento é deferido. Encerra-se a fase das comunicações, inicia-se a 

fase do Grande Expediente com as Lideranças Partidárias. Faz uso da 

palavra o Sr. Dep. Tyago Hoffmann, representando o Bloco Parlamentar 

composto pelos Partidos PODEMOS, PSB, UNIÃO BRASIL, PSDB, 
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CIDADANIA, PT, PATRIOTA e PDT, dividindo a palavra com os Srs. 

Deputados Alexandre Xambinho e Theodorico Ferraço. Passa-se para os 

oradores inscritos: fazem uso da palavra os Srs. Deputados Pablo Muribeca, 

Coronel Weliton, Janete de Sá, Zé Preto, (O Sr. Deputado Hudson Leal 

assume a Presidência), Lucas Polese e Pablo Muribeca. Deixa de 

comparecer a sessão o Sr. Deputado Marcelo Santos. 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 dezessete horas e vinte minutos. 

 

 

 


