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Décima Sétima Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa Ordinária 

da Vigésima Legislatura, realizada em vinte e dois 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, Marcelo Santos, 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. 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. É feito um minuto de silêncio pelo 

falecimento dos Srs. Senira Gomes Coelho, Livinho Pescador. O Sr. 

Presidente procede à leitura do seguinte Expediente: 1ª parte: Expediente 

para simples despacho: Ofícios nºs 50/2023 e 63/2023, do Deputado 

Delegado Danilo Bahiense, indicando a Rosiane Perreira, Presidente da 

AHES - Associação de Hemofílicos do Espirito Santo, para fazer uso da 

Tribuna Popular na sessão ordinária do dia 03 de abril de 2023. Defiro. 

Ofícios nºs 19 e 018/2023, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, 

comunicando a instalação da Frente Parlamentar em Defesa das Polícias, 

dos Bombeiros, do Iases e das Guardas Municipais, autorizada pelo Ato nº 

277, de 07 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 Coronel Weliton. Ciente. 

À Secretaria para registrar e arquivar o processo. O Sr. Presidente informa 

que ficam desconsideradas as Mensagens n° 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38 e 39, do Governo do Estado, por já terem sido lidas. Projeto 

de Lei nº 222/2023, do Deputado Dr. Bruno Resende, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade dos cartórios com sede no âmbito do Estado a disponibilizar 

certidões de óbito, nascimento e casamento em escrita braile. Junte-se ao 
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Projeto de Lei nº 292/2019. Projeto de Lei nº 223/2023, do Deputado Dr. 

Bruno Resende, que acrescenta item ao Anexo (I) único da Lei nº 10.973, 

de 14 de janeiro de 2019, Instituindo a Semana do Agente Comunitário de 

Saúde e de Combate a Endemia no Estado do Espírito Santo, a ser realizada 

anualmente entre os dias 4 a 11 de outubro. À Comissão de Justiça na forma 

do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei nº 224/2023, do 

Deputado Dr. Bruno Resende, que dispõe sobre a garantia da carteira de 

identificação do paciente hemofílico na qual constarão detalhes de sua 

patologia e recomendações para o tratamento de urgência e emergência 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 225/2023, do Deputado 

Callegari, que institui a Política Estadual de Saúde Mental para os 

integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros Militares, Polícia 

Penal e Polícia Científica, e dá outras providências. Após o cumprimento do 

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

Segurança e de Finanças.  Projeto de Lei nº 226/2023, do Deputado 

Callegari, que dispõe sobre a criação do Programa "Amigos da Escola" com 

o objetivo de incentivar parcerias de pessoas físicas e jurídicas com escolas 

públicas estaduais no âmbito do Estado do Espírito Santo 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 

227/2023, do Deputado Sérgio Meneguelli, que acrescenta dispositivo à Lei 

nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre Operações relativas 

à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, referente a 

operações relativas à geração, produção, transmissão, compensação, 

fornecimento, distribuição, consumo e mesmo as tarifas e encargos sobre 

uso do sistema de distribuição relativa à energia elétrica fotovoltaica. Após 

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

Justiça, de Minas e Energia e de Finanças. Projeto de Lei nº 229/2023, do 

Deputado Alcântaro Filho, que dispõe sobre a instalação de dispositivo 

eletrônico de segurança do tipo Botão De Pânico nas Escolas Públicas da 
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Rede de Ensino do Estado do Espírito Santo. Junte-se ao Projeto de Lei nº 

31/2023. Projeto de Lei nº 232/2023, do Deputado Alcântaro Filho, que 

dispõe sobre a criação do “Programa Além Dos Olhos” com o objetivo de 

capacitar profissionais para identificar sinais de abuso moral, físico e sexual 

em crianças e adolescentes, e dá outras providências. Junte-se ao Projeto de 

Lei nº 132/2023. Projeto de Lei nº 233/2023, do Deputado Mazinho dos 

Anjos, que altera o anexo único da Lei Estadual nº. 11.212/2020, instituindo 

o “Dia Estadual do Oficial de Justiça” no Calendário Oficial do Governo do 

Estado do Espírito Santo. À Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do 

Regimento Interno. Projeto de Decreto Legislativo nº 06/2023, do Deputado 

Callegari, que ficam sustados os efeitos do Artigo 10 da Portaria 22-R, de 

28 dezembro de 2017, que versa sobre a penalidade de suspenção de 

pagamento ao servidor público estadual que não comparecer no Censo 

Bienal. O Projeto de Decreto Legislativo n° 06/2023 é retirado do 

expediente a pedido do autor. Requerimento de Informação nº 171/2023, do 

Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, 

solicitando informações acerca da PORTARIA Nº 004-R, que estabelece a 

DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA, através do 

Termo de Cooperação nº 002/20223, no valor de R$ 2.370.345,78 (dois 

milhões, trezentos e setenta mil, trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e 

setenta e oito centavos). Oficie-se. Requerimento de Informação nº 

172/2023, do Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado da Saúde, 

solicitando informações acerca do Extrato de Contrato nº 00008/2023, a 

qual estabelece a prestação de serviços médicos para atividades de urgência 

e emergência, junto à NORTE MEDICAL SOCIEDADE DE TRABALHO 

MÉDICO LTDA, no valor de R$ 2.406.999,96 (dois milhões, quatrocentos 

e seis mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), por 

meio do PROCESSO Nº 2021-BZHQS. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 173/2023, do Deputado Capitão Assumção à Secretaria de 

Estado da Saúde, solicitando informações acerca da Ordem de 

Fornecimento nº 0836/2023. Oficie-se. 2ª fase do expediente, sujeito à 

deliberação: Requerimento nº 206/2023, do Deputado Sérgio Meneguelli, 

de Sessão Solene, em homenagem ao “Aniversário de 70 anos do Colégio 
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MARISTA de Colatina-ES”, a realizar-se no dia 27 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 372/2023, do Deputado 

Coronel Weliton ao Governador do Estado, para finalização do asfalto do 

trecho BR 262 até a Comunidade de Laranja da Terra, localizada no 

Município de Iúna/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 373/2023, do Deputado 

Coronel Weliton ao Governador do Estado, para asfaltamento da BR 262 

perpassando por Três Pontes, São João do Príncipe até a Comunidade de 

Rio Claro, localizadas no município de Iúna/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 

374/2023, do Deputado Coronel Weliton ao Governador do Estado, para 

asfaltamento entre os municípios de Iúna/ES e Muniz Freire/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 375/2023, do Deputado Coronel Weliton ao 

Governador do Estado, para asfaltamento entre os Distritos de Nossa 

Senhora das Graças (ES 185), passando pela Comunidade de Barro Branco 

até a Rodovia (ES 379) que liga o município de Iúna até Irupi/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 376/2023, do Deputado Coronel Weliton ao 

Governador do Estado, para construção do portal de entrada para o Pico da 

Bandeira, através do município de Ibitirama/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 

377/2023, do Deputado Coronel Weliton ao Governador do Estado, para 

retomada e conclusão da obra da Escola Técnica do município de Iúna/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 



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

 

 5 

aprovada. Indicação nº 378/2023, do Deputado Coronel Weliton ao 

Governador do Estado, para retomada e conclusão da obra da Escola 

Agrícola Familiar de Iúna/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 379/2023, 

do Deputado Coronel Weliton ao Governador do Estado, para finalização da 

reforma da Delegacia de Iúna/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 380/2023, 

do Deputado Dary Pagung ao Governador do Estado, para incluir no 

programa Caminhos do Campo, o asfaltamento do trecho da Rodovia 

Estadual ES-379 que liga o município de Muniz Freire ao município de 

Iúna/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 381/2023, do Deputado Alcântaro Filho 

ao Governador do Estado, para reforma do Ginásio Poliesportivo ‘Antônio 

Barroso Gomes’, incluindo Projeto de Incêndio e Pânico exigido pelo Corpo 

de Bombeiros, no municipal 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 

382/2023, da Deputada Raquel Lessa ao Governador do Estado, para 

aplicação do Revsol para pavimentação asfáltica do trecho que liga Praça 

Rica à Fazenda Veloso, numa extensão de aproximadamente 7km, no 

município de Vila Pavão/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 383/2023, 

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

Núcleo de Atendimento de Denúncias de Violação aos Direitos e Garantias, 

Violência e Abusos contra a Criança e aos Adolescentes. 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 384/2023, do Deputado Alcântaro Filho ao Governador do 

Estado, para instalação de Torre de Internet na comunidade de Biriricas, 
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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 385/2023, 

do Deputado Dr. Bruno Resende ao Governador do Estado, para elaboração 

de projeto e construção de Portal entre a BR 101 e a Rodovia do Frade e da 

Freira, localizada no município de Cachoeiro do 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 386/2023, do Deputado Lucas Scaramussa ao 

Governador do Estado, para pavimentação asfáltica da via do trecho que 

liga o Distrito de Baunilha, em Colatina até Bebedouro até a entrada da 

Fábrica Weg, em 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 387/2023, 

do Deputado Allan Ferreira ao Governador do Estado, para doação de 

equipamentos de informática para atender a Secretária Municipal de 

Tecnologia e Inovação de Sooretama – SEMTI, com objetivo de apoiar 

projetos na área de Ciência, Tecnologia e Inovação do Município. 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 388/2023, do Deputado Sérgio Meneguelli ao 

Governador do Estado, para pavimentação por Revsol para ser instalado nas 

estradas vicinais ligando o Bairro Mario Giurizatto, no município de 

Colatina até a localidade denominada Patrimônio do Rádio, 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 389/2023, do Deputado Zé 

Preto ao Governador do Estado, para construção de uma Ponte, 

preferencialmente de concreto, na região do Loteamento Setiba Ville, 

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 391/2023, do Deputado Tyago 

Hoffmann a Excelentíssima Senhora Ministra de Estado do Meio Ambiente, 
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para que determine aos órgãos competentes a realização de estudos e a 

adoção das medidas cabíveis quanto ao melhoramento das vias do Espirito 

Santo ao acesso do Parque Nacional do Caparaó. 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 392/2023, do Deputado Dary Pagung ao Governador do Estado, para 

incluir no Programa Calçamento Rural o trecho saindo da Rodovia Estadual 

ES-060, passando pela Avenida Guido Brunini até o Portal do Agha 

Grande, no município de Itapemirim/ES. O Sr. Presidente coloca em 

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

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

393/2023, da Deputada Raquel Lessa ao Governador do Estado, para 

implantação e instalação de uma Academia Saudável – Academia Popular, 

no Distrito de Vila Verde, no município de Pancas/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 394/2023, da Deputada Raquel Lessa ao Governador do 

Estado, para implantação e instalação de uma Academia Saudável – 

Academia Popular, anexa ao ESF do Bairro Progresso, 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 395/2023, da Deputada Raquel 

Lessa ao Governador do Estado, para pavimentação asfáltica da Rua 

Nicomédes Felipe, Bairro Santa Martha no município de Vitória/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 396/2023, da Deputada Raquel Lessa ao Governador 

do Estado, para     saneamento básico e revitalização do centro da Cidade de 

Alto Rio Novo/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 397/2023, da Deputada Raquel 

Lessa ao Governador do Estado, para pavimentação e drenagem das ruas do 

Bairro Jardim Passamani, no município de São Gabriel da Palha/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 398/2023, do Deputado Lucas Scaramussa ao 

Governador do Estado, para construção de um Centro de Educação Infantil, 

no distrito de Degredo, 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 400/2023, do Deputado Lucas Scaramussa ao Governador do 

Estado, para que sejam destinados veículos para transporte de cadáveres e 

veículo para sepultamento de indigentes (tipo furgão), ao Serviço Médico 

Legal 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 401/2023, do Deputado 

Lucas Scaramussa ao Governador do Estado, para que sejam destinados 

recursos para aquisição de um trator cortador de grama, a ser destinada para 

atender o Linhares Futebol Clube, do 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 402/2023, do Deputado Lucas Scaramussa ao 

Governador do Estado, para pavimentação asfáltica na rodovia que da 

acesso ao Córrego Piabanha, distrito de São Rafael, 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 403/2023, do Deputado Lucas 

Scaramussa ao Governador do Estado, para aquisição de uma empilhadeira 

a gás, para ser destinada a Associação de Pequenos Produtores Rurais do 

Córrego do Farias, 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 404/2023, do Deputado Lucas Scaramussa ao Governador do Estado, 

para aquisição de um trator com carroça, para ser destinada a Associação de 

Produtores de Jaguaré e Região - APROJAR. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia 
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a sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 

405/2023, do Deputado Lucas Scaramussa ao Governador do Estado, para 

aquisição de um trator cabinado, a ser destinada para Associação dos 

Moradores do Setor de São Rafael – AMSSR, 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 406/2023, do Deputado Lucas Scaramussa ao 

Governador do Estado, para pavimentação da área (80mx80m) de eventos 

da sede da Associação dos Moradores do Setor de São Rafael, 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 407/2023, do Deputado Lucas 

Scaramussa ao Governador do Estado, para aquisição de um trator cortador 

de grama, a ser destinada para Associação dos Moradores do Setor de São 

Rafael – AMSSR, 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. Passa-se a Ordem 

do Dia: 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 325/2018, da 

Deputada Janete de Sá, que institui o Dezembro Verde, mês de 

conscientização sobre o abandono de animais domésticos. Publicado no 

Ales Digital do dia 10/12/2018. Parecer nº 04/2023, da Comissão de Justiça, 

pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, publicado no 

Ales Digital do dia 09/03/2023. Não havendo recurso. À Secretaria para 

extração dos autógrafos. Discussão se houver recurso, na forma do artigo 

277, §§ 2.º a 5.º do Regimento Interno, do 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. Publicado no 

Ales Digital do dia 17/03/2023. Parecer oral da Comissão de Justiça, em 

Votação realizada na 3ª Reunião Ordinária Híbrida, do dia 21 de março de 

2023, que concluiu pela constitucionalidade, legalidade e aprovação. Não 
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havendo recurso. À Secretaria para extração dos autógrafos. Discussão 

especial, em 3ª 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 

as comissões. Discussão especial, em 3ª 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 as comissões. Discussão especial, 

em 3ª 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 as comissões. Discussão especial, 

em 3ª 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 as 

comissões. Discussão especial, em 3ª 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 
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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 

as comissões. Discussão especial, em 3ª 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 as comissões. Discussão especial, em 3ª 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 as comissões. Discussão especial, em 3ª 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 

as comissões. Discussão especial, em 3ª 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 as comissões. Discussão especial, 

em 3ª 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 as comissões. Discussão 

especial, em 3ª 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. 
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Publicado no Ales Digital do dia 07/02/2023. Não havendo deputados 

inscritos, a matéria segue para as comissões. Discussão especial, em 3ª 

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 as comissões. Passa-

se a Fase das Comunicações: Fazem uso da palavra os Srs. Deputados 

Sergio Meneguelli, Mazinho dos Anjos, Vandinho Leite. O Sr. Presidente 

registra a presença da EMEF Emanuel Carlos de Miranda. Volta-se a fase 

das comunicações e faz uso da palavra os Srs. Deputados Lucas Polese, 

João Coser, Janete de Sá, Del. Danilo Bahiense, Gandini, (O Sr. Deputado 

João Coser assume a Presidência), Eng. José Esmeraldo, Dr. Bruno 

Resende, Camila Valadão, Coronel Weliton, Cap. Assumção, Callegari, 

Allan Ferreira. 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 e sete 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 quarenta e oito minutos.  

 

 


