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Décima Sexta Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa Ordinária da 

Vigésima Legislatura, realizada em vinte e um 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 Hudson Leal ocupa a cadeira da 

Presidência e invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão. Ocupa 

a cadeira de 1ª Secretaria, o Sr. Deputado Del. Danilo Bahiense. O Sr. 

Presidente convida o Sr. Deputado Del. Danilo Bahiense para proceder 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:  Ofícios 

nºs 21/2023 e 062/2023, do Deputado Vandinho Leite, justificando sua 

ausência na sessão ordinária realizada no dia 20 de março de 2023.  

Justificada a ausência, a Secretária. Ofícios nºs 06/2022 - 0911/2023-3, do 

Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado, encaminhando 

Relatório Trimestral de Atividades, referente ao 4º Quadrimestre, quanto do 

Relatório Anual de Atividades, ambos do exercício 2022. Ciente. À 

Comissão de Finanças. Ofícios nºs 18 e 019/2023, do Deputado Allan 

Ferreira, comunicando a instalação, da Frente Parlamentar em Defesa dos 

Direitos das Pessoas com Transtornos Neurobiológicos (TEA, TDAH, 

TOD, DISLEXIA, entre Outros), autorizada pelo Ato nº 559, de 27 de 

fevereiro de 2023, publicado no DPL em 1º de março de 2023, quando 

foram eleitos para Presidente, o Deputado Allan Ferreira e para Secretário 

Executivo, o Deputado Lucas Scaramussa. Ciente. Arquive-se. Ofícios nºs 

20/2023 e 02/2023, do Deputado Tyago Hoffmann, informando que em 

reunião realizada no dia 14 de março do corrente ano, no plenário Dirceu 

Cardoso, dessa Casa de Leis, foi deliberado o encerramento dos trabalhos, 
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bem como, o arquivamento da referida Comissão Parlamentar de Inquérito, 

criada pela Resolução n.º 8.616/2023, para apurar, investigar e fiscalizar o 

cumprimento dos contratos de concessão de rodovias no estado do Espírito 

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

processo. Ofícios nºs 45/2023 e 05/2023, do Deputado Tyago Hoffmann, 

solicitando o seu desligamento do cargo de membro da Frente Parlamentar 

em Defesa da Vida, da Família e dos Valores Cristãos, a partir desta data. 

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

Ofícios nºs 46/2023 e 090/2023, da Deputada Janete de Sá, solicitando o seu 

desligamento da Comissão de Política Sobre Drogas como membra efetiva. 

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

Ofícios nºs 47/2023 e 10/2023, 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 nome do Deputado Mazinho dos Anjos para membro titular 

da Comissão de Política Sobre Drogas, que está vago. Ciente. À Secretaria 

para providenciar a solicitação e arquivar o processo. Projeto de Lei nº 

219/2023, do Deputado Gandini, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os 

estabelecimentos comerciais, que tenham por objeto a prestação de serviços 

médico veterinário, a comunicarem ao Núcleo de Proteção aos Animais 

(NPA) quando constarem indícios de maus tratos em animais atendidos, na 

forma que especifica. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento 

Interno, às Comissões de Justiça, de Proteção aos Animais e de Finanças. 

Projeto de Lei nº 220/2023, do Deputado Denninho Silva, que dispõe sobre 

a proibição da comercialização e utilização do fentanil para fins ilícitos no 

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

Interno, às Comissões de Justiça, de Saúde, de Segurança, de Política sobre 

Drogas e de Finanças. Projeto de Lei nº 221/2023, do Deputado Allan 

Ferreira, que dispõe sobre a criação do Selo Empresa Amiga dos Autistas 

no Estado do Espirito Santo. Após o cumprimento do artigo 120 do 

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

Humanos, de Saúde e de Finanças. Projeto de Decreto Legislativo nº 

05/2023, do Deputado Dary Pagung, que acrescenta item ao Anexo Único 
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do Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 2018, concedendo 

Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Miguel Paulo Duarte Neto. 

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

Parecer nº 04/2023, da Comissão de Justiça, em votação realizada na 1ª 

reunião ordinária Híbrida, do 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 325/2018, da Deputada 

Janete de Sá, que institui o Dezembro Verde, mês de conscientização sobre 

o abandono de animais domésticos. Inclua-se na ordem do dia para 

cumprimento do prazo recursal. Parecer oral da Comissão de Justiça, em 

Votação realizada na 2ª Reunião Ordinária Híbrida, do dia 14 de março de 

2023, que concluiu pela ilegalidade e rejeição, na forma do art. 276 do 

regimento Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2023, da 

Deputada Iriny Lopes, que acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 

Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 2018, concedendo Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Raimundo Cezar Britto Aragão. Inclua-se 

na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal. Requerimento de 

Informação nº 161/2023, da Deputada Camila Valadão à Secretaria de 

Estado de Mobilidade e Infraestrutura, solicitando informações acerca do 

funcionamento do Conselho Gestor dos Sistemas de Transportes Públicos 

Urbanos de Passageiros da Região Metropolitana da Grande Vitória – 

CGTRAN/GV. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 162/2023, da 

Deputada Camila Valadão à Secretaria de Estado da Saúde, solicitando 

informações acerca dos dados de mortalidade materna e neonatal no Estado 

do Espírito Santo. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 163/2023, do 

Deputado Allan Ferreira à Secretaria de Estado da Educação, solicitando 

informações acerca do número de alunos com transtornos neurobiológicos 

(tea, tdah, tod, dislexia, entre outros) constam cadastradas na Secretária de 

Estado da Educação (SEDU) por município do Espírito Santo em cada 

estabelecimento de ensino da rede pública estadual. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 164/2023, do Deputado Allan Ferreira à 

Secretaria de Estado da Educação, solicitando informações acerca do 

número de alunos com transtornos neurobiológicos (tea, tdah, tod, dislexia, 
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entre outros) constam cadastradas no sistema de atendimento da Secretária 

de Estado da Saúde (sesa) por município do Estado do Espírito Santo. 

Oficie-se. Requerimento de Informação nº 165/2023, do Deputado Capitão 

Assumção à Secretaria de Estado da Saúde, solicitando informações acerca 

da Ordem de Fornecimento de nº 0857/2023. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 166/2023, do Deputado Capitão Assumção à Secretaria de 

Estado da Saúde, solicitando informações acerca da Ordem de 

Fornecimento de nº 0874/2023. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 

167/2023, do Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado da Saúde, 

solicitando informações acerca da Ordem de Fornecimento de nº 

0882/2023. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 168/2023, do 

Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado da Educação, 

solicitando informações acerca da PORTARIA Nº 013-R, que estabelece a 

Descentralização da Execução de Créditos Orçamentários, através do Termo 

de Cooperação nº 022/2022, no valor de R$ 437.500,00 (quatrocentos e 

trinta e sete mil e quinhentos reais). Oficie-se. Requerimento de Informação 

nº 169/2023, do Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado da 

Educação, solicitando informações acerca da PORTARIA Nº 071-R, que 

estabelece a Descentralização da Execução de Créditos Orçamentários, 

através do Termo de Cooperação nº 18/2021, no valor de R$ 67.900,51 

(sessenta e sete mil, novecentos reais e cinquenta e um centavos). Oficie-se. 

2ª fase do expediente, sujeito à deliberação: Indicação nº 344/2023, do 

Deputado Gandini ao Governador do Estado, para que sejam 

implementados locais específicos para embarque e desembarque de 

passageiros, que utilizem transportes por aplicativos, nos terminais do 

Sistema Aquaviário na Grande Vitória. O Sr. Presidente coloca em 

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

a sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 

345/2023, do Deputado Gandini ao Governador do Estado, para que seja 

implementado sistema de pagamento da tarifa passagem, do sistema de 

transporte coletivo de passageiros, por meio de PIX direto no aplicativo do 

celular, sendo gerado um QR Code no validador do coletivo para 

transposição da catraca. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 
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Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta 

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 346/2023, do Deputado 

Gandini ao Governador do Estado, para instalação de guard rail (mureta ou 

defensa metálica) e lombadas nos trechos considerados de maior 

periculosidade, na ES 465, no trecho próximo ao KM 04. 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 347/2023, dos Deputados Zé Preto e Tyago Hoffmann ao 

Governador do Estado, para pavimentação asfáltica de todas as estradas da 

Comunidade Taquara do Reino, através do Programa Calçamento Rural, 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 348/2023, 

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

Academia Popular e de um Multiexercitador de Calistenia no final da Orla 

de Meaípe, município de Guarapari/ES. O Sr. Presidente coloca em 

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

a sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 

349/2023, da Deputada Camila Valadão ao Governador do Estado, para 

alterar e acrescentar dispositivo na Lei Complementar nº 46, de 31 de 

janeiro de 1994, garantindo licença de 3 (três) dias consecutivos, a cada 

mês, às servidoras públicas que comprovem sintomas graves associados ao 

fluxo menstrual. 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 350/2023, da Deputada 

Camila Valadão ao Governador do Estado, para implementar a Política 

Estadual de Atenção Integral a Saúde da Mulher e implantar um Comitê 

Gestor para acompanhamento da implementação, monitoramento e 

avaliação da Política Estadual de Atenção Integral à Saúde da Mulher. 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 351/2023, do Deputado Allan Ferreira ao 

Governador do Estado, para aquisição de 01 (uma) caminhonete para 
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atender a Fazenda da Esperança Nossa Senhora da Conceição, no 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 352/2023, da Deputada Raquel 

Lessa ao Governador do Estado, para pavimentação asfáltica de 3 (três) 

trechos de rodovia que totalizam 20km: trecho 1: Ecoporanga – Distrito de 

Prata dos Baianos; trecho 2: Ecoporanga – Povoado Dois de Setembro; 

trecho 3: Ecoporanga – Povoado Santa Rita, no município de 

Ecoporanga/ES. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em 

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 353/2023, da Deputada Raquel 

Lessa ao Governador do Estado, para aquisição de materiais agrícolas e 

maquinário: Picadeira de Napier e Trator de 75cv para atender as 

comunidades rurais do município de Ecoporanga/ES. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão 

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

Indicação nº 355/2023, do Deputado Theodorico Ferraço ao Governador do 

Estado, para aquisição de 01 (um) caminhão com carroceria para a 

Associação dos Produtores e Agricultores Rurais do Córrego Paixão, no 

município de Marilândia/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 356/2023, 

do Deputado Theodorico Ferraço ao Governador do Estado, para aquisição 

de 01 (um) caminhão com carroceria e 01 (um) trator cabinado, para a 

Associação dos Produtores Rurais da Comunidade de Cabeceira do Córrego 

da Lapa, no município de Marilândia/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 

357/2023, do Deputado Gandini ao Prefeito Municipal de Vitória, para 

fornecimento, pela Secretaria Municipal de Saúde do município de 

Vitória/ES, do medicamento Bupropiona, pela rede de Atenção Básica. 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 



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

 

 7 

aprovada. Indicação nº 359/2023, do Deputado Lucas Polese ao Governador 

do Estado, para implantação de Torre de Telefonia e Internet 3G na 

Comunidade de Córrego Japira, município de Linhares/ES. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão 

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

Indicação nº 360/2023, do Deputado Mazinho dos Anjos ao Governador do 

Estado, para execução do calçamento rural para o Morro da Torre na saída 

de Santa Terezinha, Morro perto da terra da Dona Ana e o Morro Perto da 

propriedade da Família Lafaiate, localizados no Córrego São José/Denzol, 

no município de Barra de São Francisco/ES. O Sr. Presidente coloca em 

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

a sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 

361/2023, do Deputado Mazinho dos Anjos ao Governador do Estado, para 

reforma da quadra de esportes do Assentamento Três Corações, no 

município de Barra de São Francisco/ES. O Sr. Presidente coloca em 

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

a sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 

362/2023, do Deputado Mazinho dos Anjos ao Governador do Estado, para 

reforma e ampliação do Campo Society do Córrego Palmital, no município 

de Barra de São Francisco/ES. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 363/2023, 

do Deputado Mazinho dos Anjos ao Governador do Estado, para reforma da 

quadra de esportes de Vila Poranga, no município de Barra de São 

Francisco/ES. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em 

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 364/2023, do Deputado 

Mazinho dos Anjos ao Governador do Estado, para construção de uma 

quadra poliesportiva no Córrego São José/Denzol, no município de Barra de 

São Francisco/ES. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em 

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 365/2023, do Deputado 

Mazinho dos Anjos ao Governador do Estado, para compra de uma grade 
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agrícola adaptável em trator para a Associação Comunitária dos Pequenos 

Produtores Rurais do Córrego do Aventureiro, no município de Barra de 

São Francisco/ES. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em 

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 366/2023, do Deputado 

Theodorico Ferraço ao Diretor-Presidente do Departamento de Edificações 

e de Rodovias do Estado do Espírito Santo - DER , para instalação de 

sinalização, inclusive com instalação de um redutor de velocidade na 

Rodovia Estadual ES-375, local com enorme fluxo de veículos na 

Comunidade de Monte Belo, no município de Iconha/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 367/2023, do Deputado Hudson Leal ao Governador do 

Estado, para asfaltamento da via alternativa do trecho que liga o Distrito de 

Baunilha em Colatina até Bebedouro (entrada da Fábrica Weg) no 

município de Linhares/ES. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 368/2023, 

do Deputado Dr. Bruno Resende ao Governador do Estado, por intermédio 

da Secretaria de Estado da Saúde viabilize estudo para que aconteça a 

prioridade no atendimento psicológico na rede pública a crianças e 

adolescentes que tenham sofrido abuso ou exploração sexual. 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 369/2023, do Deputado Dr. Bruno Resende ao 

Governador do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde 

avalie a presente Indicação que dispõe sobre o programa de incentivo à 

utilização da musicoterapia como tratamento terapêutico complementar de 

pessoas com deficiência, síndromes ou transtorno do espectro autista. 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 370/2023, do Deputado Dr. Bruno Resende ao 

Governador do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Esporte-



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

 

 9 

SESPORT viabilize a instalação e a construção de uma Academia Popular, 

na Comunidade de Quarteirão de Santana, município de Rio Novo do 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 371/2023, do Deputado Dr. Bruno Resende ao 

Governador do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Esporte-

SESPORT viabilize a instalação e a construção de uma Academia Popular, 

na Praça Alcebiades Smarzaro, no Bairro Waldir Furtado Amorim (BNH de 

Baixo), município de Cachoeiro de Itapemirim. 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 fase das 

comunicações: Fazem uso da palavra os Srs. Deputados Alexandre 

Xambinho, Lucas Scaramussa, Alcântaro Filho, Dr. Bruno Resende, Janete 

de Sá. O Sr. Presidente registra a presença do Centro Integrado Escola e 

Empresa do município de Vitória. Continua a fase das comunicações, fazem 

uso da palavra os Srs. Deputados Camila Valadão, Del. Danilo Bahiense, 

Raquel Lessa e Pablo Muribeca. Passa-se a Ordem do Dia: é anunciada a 

Votação, 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. Publicado no Ales Digital do dia 

20/11/2017. Parecer nº 03/2023, da Comissão de Justiça, pela aprovação da 

redação final, publicado no Ales Digital do dia 19/02/2023. O Sr. Presidente 

coloca em votação e o Projeto é aprovado com oito votos contrários. À 

Secretaria para extração dos autógrafos. A Sra. Deputada Camila Valadão 

justifica voto. É anunciada a Votação, 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. Publicado 

no Ales Digital do dia 07/02/2019. Parecer nº 01/2023, da Comissão de 

Justiça, pela aprovação, publicado no Ales Digital do dia 06/03/2023. O Sr. 

Presidente suspende a sessão às dezesseis horas e dez minutos. Reabre-se às 

dezesseis horas e onze minutos. O Sr. Presidente suspende a sessão às 

dezesseis horas e dezoito minutos. Reabre-se às dezesseis horas e vinte e 
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um minutos. O Sr. Presidente coloca em votação e o Projeto é aprovado. À 

Secretaria para extração dos autógrafos. É anunciada a Votação, 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. 

Publicado no Ales Digital do dia 26/08/2019. Parecer nº 02/2023, da 

Comissão de Justiça, pela aprovação, publicado no Ales Digital do dia 

19/02/2023. O Sr. Presidente coloca em votação e o Projeto é aprovado com 

oito votos contrários. À Secretaria para extração dos autógrafos. É 

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

515/2022, da Deputada Iriny Lopes, que dispõe sobre o direito de toda 

mulher a ter acompanhante, pessoa de sua livre escolha, nas consultas e 

exames, inclusive os ginecológicos, nos estabelecimentos públicos e 

privados de saúde no âmbito do Estado do Espírito Santo. Publicado no 

Ales Digital do dia 19/02/2022. (Em anexo por se tratarem de matérias 

correlatas Projeto de Lei 12/2023, do Deputado Hudson Lea; Projeto de Lei 

nº 48/2023, do Deputado Tyago Hoffmann; Projeto de Lei nº 81/2023, do 

Deputado Pablo Muribeca e Projeto de Lei nº 89/2023, do Deputado 

Alexandre Xambinho, autor do requerimento de urgência nº 14/2023, 

aprovado na Sessão Ordinária do dia 28/02/2023). 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, Saúde e 

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

Anjos recebe e relata pela constitucionalidade na Comissão de Justiça e pela 

aprovação nas demais comissões, com Emenda Substitutiva. Não havendo 

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

aprovado pelos membros de todas as Comissões. A matéria é devolvida a 

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

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

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

Autógrafos. Justificam votos os Srs. Deputados Iriny Lopes, Alexandre 
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Xambinho, Lucas Polese, Tyago Hoffmann, Alcântaro Filho, Janete de Sá, 

Del. Danilo Bahiense. É anunciada a Discussão especial, em 2ª 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 3ª sessão. É anunciada a Discussão especial, 

em 2ª 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 3ª 

sessão. É anunciada a Discussão especial, em 2ª 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 3ª sessão. É anunciada a Discussão especial, em 2ª 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 3ª sessão.  É anunciada a 

Discussão especial, em 2ª 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, 
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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 3ª sessão. É anunciada a 

Discussão especial, em 2ª 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 3ª 

sessão. É anunciada a Discussão especial, em 2ª 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 3ª sessão. É anunciada a Discussão especial, em 2ª sessão, do 

Projeto de Lei nº 37/2023, do Deputado Dary Pagung, que fica vedada a 

proibição de instalação de telas e redes de 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 3ª sessão. É anunciada a Discussão especial, em 2ª 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 3ª 

sessão. É anunciada a Discussão especial, em 2ª 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 3ª sessão. É anunciada a Discussão especial, em 2ª sessão, do 

Projeto de Lei nº 52/2023, da Deputada Raquel Lessa, que dispõe sobre a 
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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 3ª 

sessão. É anunciada a Discussão especial, em 2ª 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 3ª sessão. Encerra-se a fase da 

Ordem do Dia, inicia-se a fase do Grande Expediente com as Lideranças 

Partidárias. O Sr. Deputado Coronel Weliton, líder do Bloco 

REPUBLICANO indica o Sr. Deputado Zé Preto para fazer uso da palavra. 

Faz uso da palavra o Sr. Dep. Zé Preto pelo PL e divide seu tempo com o 

Sr. Deputado Coronel Weliton. (O Sr. Deputado Del. Danilo Bahiense 

assume a Presidência). Passa-se para os oradores inscritos: fazem uso da 

palavra os Srs. Deputados Tyago Hoffmann, Coronel Weliton, Callegari, 

Cap. Assumção, Janete de Sá. O Sr. Presidente coloca em votação a 

prorrogação da Sessão e a mesma é aprovada. 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 dezoito horas e dois minutos. 

 

 

 


