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Setuagésimo Sétima Sessão Ordinária Virtual Hibrida da Terceira 

Sessão Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura, 

realizada em trinta de Agosto de 2021. A hora regimental 

registram presença no painel eletrônico as Sras. e os Srs. 

Deputados Adilson Espindula, Alexandre Xambinho, Bruno 

Lamas, Carlos Von, Capitão Assumção, Coronel Alexandre 

Quintino, Dary Pagung, Delegado Danilo Bahiense, Doutor 

Hércules, Dr. Emilio Mameri, Dr. Rafael Favatto, Eng. José 

Esmeraldo, Erick Musso, Freitas, Gandini, Hudson Leal,  Iriny 

Lopes, Janete de Sá, Luciano Machado, Luiz Durão, Marcelo 

Santos, Marcos Garcia, Marcos Madureira, Pr. Marcos Mansur, 

Raquel Lessa, Renzo Vasconcelos, Sergio Majeski, Theodorico 

Ferraço, Torino Marques e Vandinho Leite. O Sr. Marcelo Santos 

ocupa a cadeira da Presidência e invocando a proteção de Deus, 

declara aberta a sessão. A convite de S.Exª.  ocupa a cadeira da 1ª 

Secretaria o Sr. Deputado  Dary Pagung. O Sr. Presidente convida 

o Sr. Deputado Delegado Danilo Bahiense para proceder a leitura 

de um versículo da Bíblia. É feito um minuto de silencio em 

homenagem aos Srs. Carmelio Romano, Vinicius de Oliveira, 

Lucelene Rosa da Silva, Bento Rodrigues da Rocha, Antonio 

Ribeiro da Silva, Gilson Peneguete, Dr. Lucinlo Machado, 

Salvador Venâncio, Sargento Elias Santana Porto e Fabricio. 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:   

Mensagem nº 217/2021, do Governador do Estado, encaminhando 

o Projeto de Lei n° 454/2021, que "autoriza a prorrogação de 

contratos por tempo determinado no âmbito da Secretaria de 

Estado da Saúde e dá outras providências" Após o cumprimento 

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

Saúde e de Finanças. Projeto de Lei nº 458/2021. Do Deputado 

Carlos Von, que dispõe sobre a obrigatoriedade de prestar socorro 

aos animais vítimas de atropelamento no âmbito do Estado do 
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Espírito Santo. Junte-se ao Projeto de Lei nº 1037/2019. Projeto 

de Lei nº 459/2021, do Deputado Capitão Assumção, que 

estabelece a prioridade no atendimento médico aos Profissionais 

da Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, vitimados em 

decorrência do exercício da sua função pública. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões 

de Justiça, Saúde e de Finanças. Projeto de Lei nº 460/2021, do 

Deputado Capitão Assumção, que obriga a omissão parcial dos 

dados pessoais de consumidores em documentos ou cartas de 

cobrança de serviços. Após o cumprimento do artigo 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, Defesa do 

Consumidor e de Finanças. Projeto de Lei nº 461/2021, do 

Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao Anexo II da 

Lei nº 10.973, de 15 de janeiro de 2019, instituindo o Dia 

Estadual de conscientização do combate ao câncer, a ser lembrado 

no dia 04 de fevereiro. À Comissão de Justiça na forma do artigo 

276 do Regimento Interno. Retirado de Pauta a pedido do autor. 

Projeto de Lei nº 462/2021, do Deputado Capitão Assumção, 

ficando proibida a exigência de comprovante da imunização da 

Covid-19 para acesso nos locais públicos e privados, no âmbito 

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

do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, Saúde e de 

Finanças. Projeto de Lei nº 463/2021, da Deputada Janete de Sá, 

que dispõe sobre a obrigatoriedade de prestar socorro aos animais 

atropelados no Estado do Espírito Santo. Após o cumprimento do 

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

Meio Ambiente, de Saúde e de Finanças. Projeto de Decreto 

Legislativo nº 043/2021, do Deputado Coronel Alexandre 

Quintino, 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. Wando Cabral 

Ribeiro. Às Comissões de Justiça e de Cidadania na forma do 

artigo 276 do Regimento Interno. Requerimento nº 026/2021, do 

Deputado Alexandre Xambinho, de retirada da emenda nº 
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14/2021, de sua autoria, ao Projeto de Lei nº 113/2021, que dispõe 

sobre a alteração à redação da lei nº 3.526/1982, para promover a 

reestruturação das serventias extrajudiciais no Estado do Espírito 

Santo. Defiro. Requerimento nº 027/2021, do Deputado Coronel 

Alexandre Quintino, de retirada da Subemenda Aditiva a Emenda 

9/2021, de sua autoria, ao Projeto de Lei nº 113/2021, que dispõe 

sobre a alteração à redação da lei nº 3.526/1982, para promover a 

reestruturação das serventias extrajudiciais no Estado do Espírito 

Santo. Defiro. Requerimento de Informação nº 908/2021, do 

Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de 

Mobilidade e Infraestrutura, solicitando informações acerca do 

processo administrativo de número 2021-X3921. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 909/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Direitos Humanos, 

solicitando informações acerca da Portaria Nº 013-R DE 2021. 

Oficie-se. Requerimento de Informação nº 910/2021, do 

Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de 

Agricultura, solicitando informações acerca do Decreto Nº 1754-

S, de 24 de agosto de 2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 911/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado de Agricultura, solicitando informações 

acerca do Decreto Nº 1753-S, de 24 de agosto de 2021. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 912/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando 

informações sobre o Aviso de Licitação 0097/2021. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 913/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Governo, solicitando 

informações sobre o Resumo da Ordem de Fornecimento 

008/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 915/2021, 

do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de 

Saúde, solicitando informações sobre a Ordem de Fornecimento 

664/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 916/2021, 

do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de 

Saúde, solicitando informações sobre a Ordem de Fornecimento 
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661/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 917/2021, 

do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de 

Saúde, solicitando informações sobre a Ordem de Fornecimento 

659/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 918/2021, 

do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de 

Saúde, solicitando informações sobre a Ordem de Fornecimento 

658/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 919/2021, 

do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de 

Saúde, solicitando informações sobre a Ordem de Fornecimento 

665/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 920/2021, 

do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de 

Saúde, solicitando informações sobre a Ordem de Fornecimento 

662/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 921/2021, 

do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de 

Saúde, solicitando informações sobre a Ordem de Fornecimento 

660/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 922/2021, 

do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de 

Saúde, solicitando informações sobre a Ordem de Fornecimento 

2207/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 923/2021, 

do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de 

Saúde, solicitando informações sobre a Ordem de Fornecimento 

2385/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 924/2021, 

do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de 

Saúde, solicitando informações sobre a Ordem de Fornecimento 

2350/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 925/2021, 

do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de 

Saúde, solicitando informações sobre a Ordem de Fornecimento 

2355/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 926/2021, 

do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de 

Saúde, solicitando informações sobre a Ordem de Fornecimento 

2338/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 927/2021, 

do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de 

Saúde, solicitando informações sobre a Ordem de Fornecimento 

2322/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 928/2021, 
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do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de 

Saúde, solicitando informações sobre a Ordem de Fornecimento 

2384/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 929/2021, 

do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de 

Controle e Transparência, solicitando informações sobre a 

Portaria 019 – R. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 

930/2021, do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de 

Estado de Controle e Transparência, solicitando informações 

sobre a Lei Estadual 11.365. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 931/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, solicitando 

informações acerca processo de nº 2021-G7GM8. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 932/2021, do Deputado Bruno 

Lamas ao Secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, 

solicitando informações acerca do cronograma de obras da Av. 

Abdo Saad, Bairro Jacaraípe, Município de Serra – ES. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 933/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando 

informações sobre o Aviso de Licitação 032/2021. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 934/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando 

informações sobre o Aviso De Licitação 107/2021. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 935/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando 

informações sobre o Aviso De Licitação 598/2021. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 936/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando 

informações sobre o Aviso De Licitação 597/2021. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 937/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando 

informações sobre o Aviso De Licitação 596/2021. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 938/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando 

informações sobre a Ordem de Fornecimento 682/2021. Oficie-se. 
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Requerimento de Informação nº 939/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando 

informações sobre a Ordem de Fornecimento 2391/2021. Oficie-

se. Requerimento de Informação nº 940/2021, do Deputado 

Capitão Assumção ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando 

informações sobre a Ordem de Fornecimento 2401/2021. Oficie-

se. Requerimento de Informação nº 941/2021, do Deputado 

Capitão Assumção ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando 

informações sobre a Ordem de Fornecimento 2422/2021. Oficie-

se. Requerimento de Informação nº 942/2021, do Deputado 

Capitão Assumção ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando 

informações sobre a Ordem de Fornecimento 2423/2021. Oficie-

se. Requerimento de Informação nº 943/2021, do Deputado 

Capitão Assumção ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando 

informações sobre a Ordem de Fornecimento 2403/2021. Oficie-

se. Requerimento de Informação nº 944/2021, do Deputado 

Capitão Assumção ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando 

informações sobre a Ordem de Fornecimento 2210/2021. Oficie-

se. Requerimento de Informação nº 945/2021, do Deputado 

Capitão Assumção ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando 

informações sobre a Ordem de Fornecimento 2426/2021.  Oficie-

se. Requerimento de Informação nº 946/2021, do Deputado 

Capitão Assumção ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando 

informações sobre a Ordem de Fornecimento 2208/2021. Oficie-

se. Requerimento de Informação nº 947/2021, do Deputado 

Capitão Assumção ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando 

informações sobre a Ordem de Fornecimento 2381/2021. Oficie-

se. Requerimento de Informação nº 948/2021, do Deputado 

Capitão Assumção ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando 

informações sobre a Portaria 0166 – R. Oficie-se. Requerimento 

de Informação nº 949/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado de Saúde, solicitando informações sobre a 

Resolução CIB N° 138/2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 950/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 
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Secretário de Estado de Governo, solicitando informações sobre o 

Extrato de Contrato 017/2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 951/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, solicitando 

informações acerca da construção da Terceira Ponte de Colatina. 

Oficie-se. Requerimento de Informação nº 952/2021, do 

Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de Saúde, 

solicitando informações sobre o Aviso de Licitação 594/2021. 

Oficie-se. Requerimento de Informação nº 953/2021, do 

Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de Saúde, 

solicitando informações sobre o Aviso de Licitação 595/2021. 

Oficie-se. Requerimento de Informação nº 954/2021, do 

Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de Saúde, 

solicitando informações sobre o Resumo da Ordem de 

Fornecimento 679/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação 

nº 955/2021, do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de 

Estado de Saúde, solicitando informações sobre o Resumo da 

Ordem de Fornecimento 668/2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 956/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado de Saúde, solicitando informações sobre o 

Resumo da Ordem de Fornecimento 667/2021. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 957/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando 

informações sobre o Resumo da Ordem de Fornecimento 

681/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 958/2021, 

do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de 

Saúde, solicitando informações sobre o Resumo da Ordem de 

Fornecimento 676/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação 

nº 959/2021, do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de 

Estado de Saúde, solicitando informações sobre o Resumo da 

Ordem de Fornecimento 674/2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 960/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado de Saúde, solicitando informações sobre o 

Resumo da Ordem de Fornecimento 673/2021. Oficie-se. 
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Requerimento de Informação nº 961/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando 

informações sobre o Resumo da Ordem de Fornecimento 

680/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 962/2021, 

do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de 

Saúde, solicitando informações sobre o Resumo da Ordem de 

Fornecimento 678/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação 

nº 963/2021, do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de 

Estado de Saúde, solicitando informações sobre o Resumo da 

Ordem de Fornecimento 677/2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 964/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado de Saúde, solicitando informações sobre o 

Resumo da Ordem de Fornecimento 670/2021. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 965/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando 

informações sobre o Resumo da Ordem de Fornecimento 

669/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 966/2021, 

do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de 

Saúde, solicitando informações sobre o Resumo da Ordem de 

Fornecimento 666/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação 

nº 967/2021, do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de 

Estado de Saúde, solicitando informações sobre a Ordem de 

Fornecimento 2391/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação 

nº 968/2021, do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de 

Estado de Saúde, solicitando informações sobre a Ordem de 

Fornecimento 2328/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação 

nº 969/2021, do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de 

Estado de Saúde, solicitando informações sobre a Ordem de 

Fornecimento 2383/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação 

nº 970/2021, do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de 

Estado de Saúde, solicitando informações sobre o Resumo da 

Ordem de Fornecimento 2400/2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 971/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado de Saúde, solicitando informações sobre o 
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Resumo da Ordem de Fornecimento 2399/2021. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 973/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 

solicitando informações sobre o Decreto Nº 1777-S. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 974/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Justiça, solicitando 

informações sobre o DECRETO Nº 1776-S. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 975/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, 

solicitando informações sobre o Decreto Nº 1775-S. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 976/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Justiça, solicitando 

informações sobre o Decreto Nº 1774-S. Oficie-se. Requerimento 

de Informação nº 977/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado de Educação, solicitando informações sobre 

o Decreto Nº 1773-S. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 

978/2021, do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de 

Estado de Saúde, solicitando informações sobre o Decreto Nº 

1772-S. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 979/2021, do 

Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de 

Infraestrutura, solicitando informações sobre o Decreto Nº 1771-

S. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 980/2021, do 

Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de Saúde, 

solicitando informações sobre o Decreto Nº 1770-S. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 981/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando 

informações sobre o DECRETO Nº 1769-S. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 982/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando 

informações sobre o Aviso De Licitação 005/2021. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 983/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando 

informações sobre o Resumo do Contrato 0017/2021. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 984/2021, do Deputado Capitão 
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Assumção ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando 

informações sobre o Resumo do Contrato 0016/2021. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 985/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando 

informações sobre a Ordem de Fornecimento 2429/2021. Oficie-

se. Requerimento de Informação nº 986/2021, do Deputado 

Capitão Assumção ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando 

informações sobre a Ordem de Fornecimento 2428/2021. Oficie-

se. Requerimento de Informação nº 987/2021, do Deputado 

Capitão Assumção ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando 

informações sobre a Ordem de Fornecimento 2417/2021. Oficie-

se. Requerimento de Informação nº 988/2021, do Deputado 

Capitão Assumção ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando 

informações sobre a Ordem de Fornecimento 2425/2021. Oficie-

se. Requerimento de Informação nº 989/2021, do Deputado 

Capitão Assumção ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando 

informações sobre a Ordem de Fornecimento 2424/2021. Oficie-

se. Requerimento de Informação nº 990/2021, do Deputado 

Capitão Assumção ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando 

informações sobre a Ordem de Fornecimento 2419/2021. Oficie-

se. Requerimento de Informação nº 991/2021, do Deputado 

Capitão Assumção ao Secretário de Estado de Saúde, solicitando 

informações sobre a Ordem de Fornecimento 137/2021. Oficie-se. 

2ª Parte: eExpediente sujeito a deliberação: Requerimento de 

Urgência n° 193/2021, do Deputado Dary Pagung, Líder do 

Governo,  para o Projeto de Lei nº 454/2021, oriundo da 

Mensagem Governamental nº 217/2021, que "autoriza a 

prorrogação de contratos por tempo determinado no âmbito da 

Secretaria de Estado da Saúde e dá outras providências". O Sr. 

Presidente coloca em votação o requerimento.  Posto em votação 

o requerimento é aprovado. Requerimento de Urgência nº 

194/2021, do Deputado Luciano Machado e outros, ao Projeto de 

Lei n° 236/2021, de sua autoria, que dispõe sobre a alteração dos 

limites de idade para ingresso na Polícia Militar, Polícia Civil e 

http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=118006&tipo=12&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=118006&tipo=12&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=118006&tipo=12&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=118006&tipo=12&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=118006&tipo=12&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=118006&tipo=12&ano=2021


 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

11 

Corpo de Bombeiro Militar no Estado do Espírito Santo para 32 

(trinta e dois) anos.  O Sr. Presidente coloca em votação o 

requerimento.  Posto em votação o requerimento é aprovado. 

Requerimento de Urgência nº 197/2021, da Deputada Janete de 

Sá, Líder do PMN, ao Projeto de Lei nº 135/2021, de sua autoria, 

altera a Lei nº 8.060/2005, incluindo o inciso XIII ao artigo 2º, 

que instituiu o Código Estadual de Proteção aos Animais no 

âmbito do Estado do Espírito Santo. O Sr. Presidente coloca em 

votação o requerimento.  Posto em votação o requerimento é 

aprovado. Requerimento nº 54/2021, da Comissão de Cidadania 

dos Direitos Humanos, de Sessão Solene, em homenagem ao 

Trabalho Desenvolvido por NEGRAS E NEGROS no 

enfrentamento da Pandemia de Covid19, com a entrega da 

comenda Zacimba Gaba , a realizar-se no dia 19 de novembro de 

2021, às 19:00 horas. O Sr. Presidente coloca em discussão o 

requerimento. Não havendo oradores encerra a discussão e 

anuncia a sua votação. Posto em votação o requerimento é 

aprovado. Indicação nº 3505/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente 

da Câmara Municipal de Nova Venécia, para disponibilizar uma 

Equipe Técnica Psicossocial e Equipe Técnica de interpretação de 

Libra e Braille em todos Conselhos Tutelares ou em suas 

Coordenadorias. 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 3506/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Santa Maria de Jetibá, para criação de cargo técnico 

de Assessor Jurídico e Administrativo para os Conselhos 

Tutelares e/ou criação de Convênio com a Procuradoria do 

Município ou Defensoria Pública Estadual. 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 3507/2021, da Comissão de Proteção à 
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Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente 

da Câmara Municipal de Muqui, para disponibilizar uma Equipe 

Técnica Psicossocial e Equipe Técnica de interpretação de Libra e 

Braille em todos Conselhos Tutelares ou em suas Coordenadorias. 

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 3563/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Montanha, para 

estruturação das Sedes dos Conselhos Tutelares. 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 3564/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Aracruz, para humanização 

dos espaços físicos das Sedes dos Conselhos Tutelares. 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 3565/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Apiacá, para 

humanização dos espaços físicos das Sedes dos Conselhos 

Tutelares. 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 3566/2021, 

da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Mimoso do Sul, para 

estruturação das Sedes dos Conselhos Tutelares. 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 3567/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Alegre, para humanização 

dos espaços físicos das Sedes dos Conselhos Tutelares. 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 3568/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Alfredo Chaves, para 

ampliação de oferta de vagas na rede pública de ensino. 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 3569/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Marilândia, para 

estruturação das Sedes dos Conselhos Tutelares. 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 3570/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Prefeito 

Municipal de Alegre, para ampliação de oferta de vagas na Rede 

Pública de Ensino. 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 3571/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de 

Águia Branca, para ampliação de oferta de vagas na Rede Pública 

de Ensino. 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 3572/2021, 

da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, para 

ampliação de oferta de vagas na Rede Pública de Ensino. 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 3573/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Alfredo 
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Chaves, para humanização dos espaços físicos das Sedes dos 

Conselhos Tutelares. 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 3575/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Vila Velha, para disponibilizar uma Equipe Técnica 

Psicossocial e Equipe Técnica de interpretação de Libra e Braille 

em todos Conselhos Tutelares ou em suas Coordenadorias. 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 3576/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Vila Valério, 

para disponibilizar uma Equipe Técnica Psicossocial e Equipe 

Técnica de interpretação de Libra e Braille em todos Conselhos 

Tutelares ou em suas Coordenadorias. 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 3577/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Vila Pavão, para disponibilizar uma Equipe Técnica 

Psicossocial e Equipe Técnica de interpretação de Libra e Braille 

em todos Conselhos Tutelares ou em suas Coordenadorias. 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 3664/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Governador do Estado, que dispõe sobre 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - 

CMDCA - estruturado, capacitado e ativo em todos os 

municípios. 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 



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

15 

3665/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política sobre Drogas à Senadora Rose de Freitas, que dispõe 

sobre Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - 

CMDCA - estruturado, capacitado e ativo em todos os 

municípios. 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 

3666/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política sobre Drogas ao Senador Marcos do Val, que dispõe 

sobre Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - 

CMDCA - estruturado, capacitado e ativo em todos os 

municípios. 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 

3667/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Vitória, para 

instituir piso salarial estadual digno. 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 3668/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Vila Velha, para instituir piso salarial estadual digno. 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 3669/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Senador Fabiano Contarato, que dispõe sobre 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - 

CMDCA - estruturado, capacitado e ativo em todos os 

municípios. 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 

3670/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Vila Valério, 
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para instituir piso salarial estadual digno. 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 3671/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito 

Municipal de Vila Pavão, para instituir piso salarial estadual 

digno. 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 3672/2021, 

da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Viana, para instituir piso 

salarial estadual digno. 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 3673/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Venda Nova do Imigrante, para instituir piso salarial estadual 

digno. 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 3674/2021, 

da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Vargem Alta, para instituir 

piso salarial estadual digno. 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 3675/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Sooretama, para instituir piso salarial estadual digno. 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 3676/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Marataízes, para 

estruturação das Sedes dos Conselhos Tutelares. 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 3677/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito 

Municipal de Serra, para instituir piso salarial estadual digno. 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 3678/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Mantenópolis, para 

estruturação das Sedes dos Conselhos Tutelares. 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 3679/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito 

Municipal de São Roque do Canaã, para instituir piso salarial 

estadual digno. 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 

3680/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Linhares, 

para estruturação das Sedes dos Conselhos Tutelares. 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 3681/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de São Mateus, para instituir 

piso salarial estadual digno. 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 3682/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de 

Laranja da Terra, para estruturação das Sedes dos Conselhos 

Tutelares. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 
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havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3683/2021, 

da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de João Neiva, para 

estruturação das Sedes dos Conselhos Tutelares. 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 3684/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Prefeito 

Municipal de Jerônimo Monteiro, para estruturação das Sedes dos 

Conselhos Tutelares. 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 3685/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

São José do Calçado, para instituir piso salarial estadual digno. 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 3686/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Jaguaré, para estruturação 

das Sedes dos Conselhos Tutelares. 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 3687/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de 

Iúna, para estruturação das Sedes dos Conselhos Tutelares. 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 3688/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, para 

instituir piso salarial estadual digno. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão 
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e anuncia a sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 

Indicação nº 3689/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de 

São Domingos do Norte, para estruturação das Sedes dos 

Conselhos Tutelares. 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 3690/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Itarana, para instituir piso salarial estadual digno. 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 3691/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Prefeito 

Municipal de Santa Teresa, para estruturação das Sedes dos 

Conselhos Tutelares. 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 3692/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Itapemirim, para instituir piso salarial estadual digno. 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 3693/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, para 

instituir piso salarial estadual digno. 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 3694/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Santa Leopoldina, para instituir piso salarial estadual digno. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em 
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votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3695/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Rio Novo do Sul, para 

instituir piso salarial estadual digno. 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 3696/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de 

Irupi, para estruturação das Sedes dos Conselhos Tutelares. 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 3697/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Rio Bananal, para instituir 

piso salarial estadual digno. 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 3698/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de 

Iconha, para estruturação das Sedes dos Conselhos Tutelares. 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 3699/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Presidente Kennedy, para 

instituir piso salarial estadual digno. 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 3700/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Ponto Belo, para instituir piso salarial estadual digno. 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 3701/2021, da 
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Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Ibitirama, para 

estruturação das Sedes dos Conselhos Tutelares. 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 3702/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito 

Municipal de Piúma, para instituir piso salarial estadual digno. 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 3703/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Ibiraçu, para estruturação 

das Sedes dos Conselhos Tutelares. 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 3704/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Pinheiro, para instituir piso salarial estadual digno. 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 3705/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Ibatiba, para estruturação 

das Sedes dos Conselhos Tutelares. 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 3706/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Pedro Canário, para instituir piso salarial estadual digno. 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 3707/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 
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sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Guarapari, para 

estruturação das Sedes dos Conselhos Tutelares. 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 3708/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito 

Municipal de Pancas, para instituir piso salarial estadual digno. 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 3709/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Nova Venécia, para 

instituir piso salarial estadual digno. 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 3710/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de 

Guaçuí, para estruturação das Sedes dos Conselhos Tutelares. 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 3711/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Muqui, para instituir piso 

salarial estadual digno. 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 3712/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Muniz Freire, para instituir piso salarial estadual digno. 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 3713/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Governador Lindenberg, 
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para estruturação das Sedes dos Conselhos Tutelares. 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 3714/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Mucurici, para instituir 

piso salarial estadual digno. 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 3715/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Montanha, para instituir piso salarial estadual digno. 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 3716/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Fundão, para estruturação 

das Sedes dos Conselhos Tutelares. 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 3717/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Mimoso do Sul, para instituir piso salarial estadual digno. 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 3718/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Marilândia, para instituir 

piso salarial estadual digno. 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 3719/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de 

Ecoporanga, para estruturação das Sedes dos Conselhos Tutelares. 
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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 3720/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Marechal Floriano, para 

instituir piso salarial estadual digno. 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 3721/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de 

Dores do Rio Preto, para estruturação das Sedes dos Conselhos 

Tutelares. 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 3722/2021, 

da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Marataízes, para instituir 

piso salarial estadual digno. 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 3723/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Mantenópolis, para instituir piso salarial estadual digno. 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 4563/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Bom Jesus do Norte, que 

dispõe sobre Carteira de Identidade Funcional dos(as) 

Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4564/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito 

Municipal de Barra de São Francisco/ES, que dispõe sobre 
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Carteira de Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) 

Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4565/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Alfredo Chaves/ES, que dispõe sobre o Conselho 

Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - 

estruturado, capacitado e ativos em todos os municípios”. 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 4566/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Baixo Guandu/ES, que 

dispõe sobre Carteira de Identidade Funcional dos(as) 

Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4567/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito 

Municipal de Atílio Vivácqua/ES, que dispõe sobre Carteira de 

Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do 

Brasão Símbolo. 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 4568/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Aracruz/ES, que dispõe sobre Carteira de Identidade Funcional 

dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4569/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Apiacá/ES, que dispõe 
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sobre Carteira de Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) 

Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4570/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Alegre/ES, que dispõe sobre Conselho Municipal de 

Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 

capacitado e ativos em todos os municípios. 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 4571/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito 

Municipal de Anchieta/ES, que dispõe sobre Carteira de 

Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do 

Brasão Símbolo. 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 4572/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Alegre/ES, que dispõe sobre Carteira de Identidade Funcional 

dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4573/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Águia Branca/ES, que 

dispõe sobre Carteira de Identidade Funcional dos(as) 

Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4574/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente 

da Câmara Municipal de Águia Branca/ES, que dispõe sobre 
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Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - 

CMDCA - estruturado, capacitado e ativos em todos os 

municípios. 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 

4575/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Água Doce 

do Norte/ES, que dispõe sobre Carteira de Identidade Funcional 

dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4577/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Água Doce 

do Norte/ES, que dispõe sobre Carteira de Identidade Funcional 

dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4578/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Vitória/ES, que dispõe 

sobre Carteira de Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) 

Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4579/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Afonso Cláudio/ES, que dispõe sobre Conselho 

Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - 

estruturado, capacitado e ativos em todos os municípios. 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 4580/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 
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sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Vitória/ES, 

que dispõe sobre Conselho Municipal de Direitos da Criança e 

Adolescente - CMDCA - estruturado, capacitado e ativos em 

todos os municípios. 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 4581/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Mucurici/ES, que dispõe sobre Carteira de 

Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do 

Brasão Símbolo.  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 4582/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Vila Velha/ES, que dispõe sobre Carteira de 

Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do 

Brasão Símbolo. 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 4583/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Vila Valério/ES, que dispõe sobre Carteira de 

Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do 

Brasão Símbolo. 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 4584/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Vila Pavão/ES, que dispõe sobre Carteira de 

Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do 

Brasão Símbolo.  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 



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

29 

nº 4585/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Viana/ES, que dispõe sobre Carteira de Identidade 

Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão 

Símbolo. 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 4586/2021, 

da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Venda Nova 

Imigrante/ES, que dispõe sobre Carteira de Identidade Funcional 

dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4587/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Vargem 

Alta/ES, que dispõe sobre Carteira de Identidade Funcional 

dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4588/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de 

Sooretama/ES, que dispõe sobre Carteira de Identidade Funcional 

dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4589/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Brejetuba/ES, que dispõe 

sobre Carteira de Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) 

Tutelares e do Brasão Símbolo. 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. 
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Indicação nº 4590/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Bom Jesus do Norte/ES, que dispõe sobre Carteira de Identidade 

Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão 

Símbolo. 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 4591/2021, 

da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Cariacica/ES, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para 

uso do Conselho Tutelar. 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 4592/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Cachoeiro de Itapemirim/ES, para aquisição de veículo e 

contratação de motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. 

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 4593/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Brejetuba/ES, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para 

uso do Conselho Tutelar. 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 4594/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Bom Jesus do Norte/ES, para aquisição de veículo e contratação 

de motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. 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 4595/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 
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sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Boa Esperança/ES, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para 

uso do Conselho Tutelar. 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 4596/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Barra de São Francisco/ES, para aquisição de veículo e 

contratação de motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. 

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 4597/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Baixo Guandú/ES, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para 

uso do Conselho Tutelar. 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 4598/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Atílio Vivacqua/ES, para aquisição de veículo e contratação de 

motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. 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 4599/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Aracruz/ES, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para 

uso do Conselho Tutelar. 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 4600/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Apiacá/ES, para aquisição de veículo e contratação de motorista 
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exclusivo para uso do Conselho Tutelar. 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 4601/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito 

Municipal de Anchieta/ES, para aquisição de veículo e 

contratação de motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. 

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 4602/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Alto Rio Novo/ES, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para 

uso do Conselho Tutelar.  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 4603/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Alfredo Chaves/ES, para aquisição de veículo e contratação de 

motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. 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 4604/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Alegre/ES, para aquisição 

de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do 

Conselho Tutelar. 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 4605/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Águia Branca/ES, para aquisição de veículo e contratação de 

motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 
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oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em 

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4606/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Água Doce do Norte/ES 

para aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo 

para uso do Conselho Tutelar. 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 4607/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Afonso Cláudio/ES, para aquisição de veículo e contratação de 

motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. 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 4608/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Deputado Federal, Ted Conti, para aquisição de 

veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do 

Conselho Tutelar. 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 4609/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas à Deputada Federal, 

Soraya Manato, para aquisição de veículo e contratação de 

motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. 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 4610/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas à Deputada Federal, Norma Ayub, para aquisição de 

veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do 

Conselho Tutelar. 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 
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nº 4611/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Deputado Federal, 

Neucimar Fraga, para aquisição de veículo e contratação de 

motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. 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 4612/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas à Deputada Federal, Lauriete Rodrigues, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para 

uso do Conselho Tutelar. 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 4613/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Deputado Federal, 

Helder Salomão, para aquisição de veículo e contratação de 

motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. 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 4614/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Deputado Federal, Felipe Rigoni, para aquisição 

de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do 

Conselho Tutelar. 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 4615/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Deputado Federal, 

Evair de Melo, para aquisição de veículo e contratação de 

motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. 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 4616/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 
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sobre Drogas ao Deputado Federal, Da Vitoria, para aquisição de 

veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do 

Conselho Tutelar. 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 4617/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Deputado Federal, 

Amaro Neto, para aquisição de veículo e contratação de motorista 

exclusivo para uso do Conselho Tutelar.  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 4618/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao, Prefeito 

Municipal de Divino São Lourenço/ES, que dispõe sobre Carteira 

de Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do 

Brasão Símbolo.  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 4619/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao, Prefeito Municipal de 

Conceição do Castelo/ES, que dispõe sobre Carteira de Identidade 

Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão 

Símbolo. 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 4620/2021, 

da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao, Prefeito Municipal de Conceição da Barra/ES, 

que dispõe sobre Carteira de Identidade Funcional dos(as) 

Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4621/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao, Prefeito 

Municipal de Colatina/ES, que dispõe sobre Carteira de 
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Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do 

Brasão Símbolo. 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 4622/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao, Prefeito Municipal de 

Castelo/ES, que dispõe sobre Carteira de Identidade Funcional 

dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4623/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao, Prefeito Municipal de Cariacica/ES, que dispõe 

sobre Carteira de Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) 

Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4624/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao, Prefeito Municipal de 

Cachoeiro de Itapemirim/ES, que dispõe sobre Carteira de 

Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do 

Brasão Símbolo.  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 4625/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao, Prefeito Municipal de 

Conceição da Barra/ES, para aquisição de veículo e contratação 

de motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar.  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 4626/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao, Prefeito Municipal de Colatina/ES, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para 
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uso do Conselho Tutelar. 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 4627/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao, Prefeito Municipal de 

Castelo/ES para aquisição de veículo e contratação de motorista 

exclusivo para uso do Conselho Tutelar.  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 4628/2021, do Deputado Sergio Majeski, 

para construção de uma Quadra Poliesportiva coberta na EEEF 

Pautila Rodrigues Xavier, localizada no município de Cariacica. 

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 4629/2021, do 

Deputado Sergio Majeski, ao Governador do Estado, para 

construção de uma Quadra Poliesportiva coberta na EEEF Regina 

Bolssanello Fornazier, localizada no município de Sooretama. 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 4630/2021, do 

Deputado Sergio Majeski, ao Governador do Estado, para 

construção de uma Quadra Poliesportiva coberta na EEEFM 

David Roldi, localizada no município de São Roque do Canaã. 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 4631/2021, do 

Deputado Sergio Majeski, ao Governador do Estado, para 

construção de uma Quadra Poliesportiva coberta na EEEF Prof. 

Jorge Anizio Borjaille, localizada no município de Vila Velha. 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 4632/2021, do 

Deputado Sergio Majeski, ao Governador do Estado, para 
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construção de uma Quadra Poliesportiva coberta na EEEF 

Prefeito José Maria Miguel Feu Rosa, localizada no município de 

Serra. 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 4633/2021, 

do Deputado Sergio Majeski, ao Governador do Estado, para 

construção de uma Quadra Poliesportiva coberta na EEEFM João 

Crisóstomo Belesa, localizada no município de Cariacica. 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 4634/2021, do 

Deputado Sergio Majeski, ao Governador do Estado, para 

construção de uma Quadra Poliesportiva coberta na EEEF Pedro 

Canário Ribeiro, localizada no município de Pedro Canário. 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 4635/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Conceição do Castelo/ES, 

para aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo 

para uso do Conselho Tutelar.  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 4636/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Atílio Vivácqua/ES, que dispõe sobre Conselho 

Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - 

estruturado, capacitado e ativos em todos os municípios. 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 4637/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Irupi/ES, que dispõe sobre 

Carteira de Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) 
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Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4638/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Baixo Guandú/ES, que dispõe sobre Conselho 

Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - 

estruturado, capacitado e ativos em todos os municípios. 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 4639/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Divino de São 

Lourenço/ES, para aquisição de veículo e contratação de 

motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar.  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 4640/2021 da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Itaguaçu/ES, que dispõe 

sobre Carteira de Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) 

Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4641/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de 

Domingos Martins/ES, para aquisição de veículo e contratação de 

motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar.  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 4642/2021 da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Itapemirim/ES, que dispõe 

sobre Carteira de Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) 
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Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4643/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de 

Dores do Rio Preto/ES, para aquisição de veículo e contratação de 

motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar.  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 4644/2021 da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Itarana/ES, que dispõe 

sobre Carteira de Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) 

Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4645/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Domingos Martins/ES, que dispõe sobre Carteira de Identidade 

Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão 

Símbolo. 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 4646/2021, 

da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Alto Rio 

Novo/ES, que dispõe sobre Conselho Municipal de Direitos da 

Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, capacitado e 

ativos em todos os municípios. 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 4647/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Dores do Rio Preto/ES, que dispõe sobre Carteira de Identidade 

Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão 
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Símbolo. 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 4648/2021, 

da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Anchieta/ES, 

que dispõe sobre Conselho Municipal de Direitos da Criança e 

Adolescente - CMDCA - estruturado, capacitado e ativos em 

todos os municípios. 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 4649/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Ecoporanga/ES, que dispõe sobre Carteira de Identidade 

Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão 

Símbolo. 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 4650/2021 

da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Fundão/ES, que dispõe 

sobre Carteira de Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) 

Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4651/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Governador Lindenberg/ES, que dispõe sobre Carteira de 

Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do 

Brasão Símbolo. 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 4652/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Apiacá/ES, que dispõe sobre Conselho Municipal 

de Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
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capacitado e ativos em todos os municípios. 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 4653/2021 da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito 

Municipal de Guaçuí/ES, que dispõe sobre Carteira de Identidade 

Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão 

Símbolo. 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 4654/2021, 

da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Aracruz/ES, 

que dispõe sobre Conselho Municipal de Direitos da Criança e 

Adolescente - CMDCA - estruturado, capacitado e ativos em 

todos os municípios. 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 4655/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Guarapari/ES, que dispõe sobre Carteira de Identidade Funcional 

dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4656/2021 da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Ibatiba/ES, que dispõe 

sobre Carteira de Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) 

Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4657/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Ibiraçu/ES, que dispõe sobre Carteira de Identidade Funcional 

dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4658/2021 da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Iconha/ES, que dispõe 

sobre Carteira de Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) 

Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4659/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Ibitirama/ES, que dispõe sobre Carteira de Identidade Funcional 

dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4660/2021 da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Iúna/ES, que dispõe sobre 

Carteira de Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) 

Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4661/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Ecoporanga/ES, para aquisição de veículo e contratação de 

motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar.  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 4662/2021 da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro/ES, 

que dispõe sobre Carteira de Identidade Funcional dos(as) 

Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão Símbolo. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 
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discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação a indicação é 

aprovada. *Indicação nº 4663/2021 da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito 

Municipal de João Neiva/ES, que dispõe sobre Carteira de 

Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do 

Brasão Símbolo. 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 4664/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Fundão/ES, para aquisição de veículo e contratação de motorista 

exclusivo para uso do Conselho Tutelar.  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 4665/2021 da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito 

Municipal de Laranja da Terra/ES, que dispõe sobre Carteira de 

Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do 

Brasão Símbolo. 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 4666/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Governador Lindenberg/ES, para aquisição de veículo e 

contratação de motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar.  

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 4667/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Guaçuí/ES, para aquisição 

de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do 

Conselho Tutelar.  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 
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nº 4668/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Linhares/ES, que dispõe sobre Carteira de Identidade Funcional 

dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4669/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao, Prefeito Municipal de Guarapari/ES, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para 

uso do Conselho Tutelar. 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 4670/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Barra de São Francisco/ES, que dispõe sobre 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - 

CMDCA - estruturado, capacitado e ativos em todos os 

municípios. 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 

4671/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política sobre Drogas ao, Prefeito Municipal de Ibatiba/ES, 

para aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo 

para uso do Conselho Tutelar.  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 4672/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Boa Esperança/ES, que dispõe sobre Conselho 

Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - 

estruturado, capacitado e ativos em todos os municípios. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em 
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votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4673/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao, Prefeito Municipal de Ibiraçu/ES, para aquisição 

de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do 

Conselho Tutelar.  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 4674/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao, Prefeito Municipal de 

Ibitirama/ES, para aquisição de veículo e contratação de motorista 

exclusivo para uso do Conselho Tutelar.  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 4675/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao, Prefeito 

Municipal de Iconha/ES, para aquisição de veículo e contratação 

de motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar.  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 4676/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao, Prefeito Municipal de Irupi/ES, para aquisição 

de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do 

Conselho Tutelar.  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 4677/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao, Prefeito Municipal de 

Itaguaçú/ES, para aquisição de veículo e contratação de motorista 

exclusivo para uso do Conselho Tutelar.  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 4678/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente 
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da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte/ES, para 

capacitação Conselho Municipal de Direitos da Criança e 

Adolescente - CMDCA - estruturado, capacitado e ativos em 

todos os municípios. 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 4679/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao, Prefeito Municipal de 

Itapemirim/ES, para aquisição de veículo e contratação de 

motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar.  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 4680/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao, Prefeito Municipal de Itarana/ES, para aquisição 

de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do 

Conselho Tutelar.  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 4681/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao, Prefeito Municipal de 

Iúna/ES, para aquisição de veículo e contratação de motorista 

exclusivo para uso do Conselho Tutelar.  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 4682/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente 

da Câmara Municipal de Brejetuba/ES, que dispõe sobre 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - 

CMDCA - estruturado, capacitado e ativos em todos os 

municípios. 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 

4683/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 
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e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de 

Cachoeiro de Itapemirim/ES, que dispõe sobre Conselho 

Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - 

estruturado, capacitado e ativos em todos os municípios. 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 4684/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de 

Cariacica/ES, que dispõe sobre Conselho Municipal de Direitos 

da Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, capacitado e 

ativos em todos os municípios. 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 4685/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Castelo/ES, que dispõe sobre Conselho Municipal 

de Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 

capacitado e ativos em todos os municípios. 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 4686/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente 

da Câmara Municipal de Colatina/ES, que dispõe sobre Conselho 

Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - 

estruturado, capacitado e ativos em todos os municípios. 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 4687/2021 da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Jaguaré/ES, que dispõe 

sobre Carteira de Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) 

Tutelares e do Brasão Símbolo. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão 



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

49 

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

Indicação nº 4688/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Conceição da Barra/ES, que dispõe sobre Conselho 

Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - 

estruturado, capacitado e ativos em todos os municípios. 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 4689/2021 da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Mantenópolis/ES, que 

dispõe sobre Carteira de Identidade Funcional dos(as) 

Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4690/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao, Prefeito 

Municipal de Jaguaré/ES, para aquisição de veículo e contratação 

de motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar.  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 4691/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao, Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro/ES, 

para aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo 

para uso do Conselho Tutelar.  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 4692/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Marataízes/ES, que dispõe sobre Carteira de Identidade Funcional 

dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão Símbolo. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em 
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votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4693/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao, Prefeito Municipal de João Neiva/ES, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para 

uso do Conselho Tutelar.  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 4694/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Marechal Floriano/ES, que dispõe sobre Carteira de Identidade 

Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão 

Símbolo. 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 4695/2021, 

da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao, Prefeito Municipal de Laranja da Terra/ES, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para 

uso do Conselho Tutelar.  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 4696/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Marilândia/ES, que dispõe sobre Carteira de Identidade Funcional 

dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4697/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao, Prefeito Municipal de Linhares/ES, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para 

uso do Conselho Tutelar.  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 4698/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 
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Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Mimoso do Sul/ES, que dispõe sobre Carteira de Identidade 

Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão 

Símbolo. 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 4699/2021, 

da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao, Prefeito Municipal de Mantenópolis/ES, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para 

uso do Conselho Tutelar.  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 4700/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Montanha/ES, que dispõe sobre Carteira de Identidade Funcional 

dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4701/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao, Prefeito Municipal de Marataízes/ES, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para 

uso do Conselho Tutelar.  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 4702/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Mucurici/ES, que dispõe sobre Carteira de Identidade Funcional 

dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4703/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao, Prefeito Municipal de Marechal Floriano/ES, 
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para aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo 

para uso do Conselho Tutelar.  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 4704/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Muniz Freire/ES, que dispõe sobre Carteira de Identidade 

Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão 

Símbolo. 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 4705/2021, 

da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao, Prefeito Municipal de Marilândia/ES, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para 

uso do Conselho Tutelar.  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 4706/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Muqui/ES, que dispõe sobre Carteira de Identidade Funcional 

dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4707/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao, Prefeito Municipal de Mimoso do Sul/ES, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para 

uso do Conselho Tutelar.  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 4708/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Nova Venécia/ES, que dispõe sobre Carteira de Identidade 

Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão 
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Símbolo. 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 4709/2021 

da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Pancas/ES, que dispõe 

sobre Carteira de Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) 

Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4710/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Pedro Canário/ES, que dispõe sobre Carteira de Identidade 

Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão 

Símbolo. 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 4711/2021 

da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Pinheiros/ES, que dispõe 

sobre Carteira de Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) 

Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4712/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Piúma/ES, que dispõe sobre Carteira de Identidade Funcional 

dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4713/2021 da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Ponto Belo/ES, que dispõe 

sobre Carteira de Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) 

Tutelares e do Brasão Símbolo. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão 
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e anuncia a sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 

Indicação nº 4714/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Presidente Kennedy/ES, que dispõe sobre Carteira de Identidade 

Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão 

Símbolo. 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 4715/2021 

da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Rio Bananal/ES, que 

dispõe sobre Carteira de Identidade Funcional dos(as) 

Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4716/2021 da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito 

Municipal de Rio Novo do Sul/ES, que dispõe sobre Carteira de 

Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do 

Brasão Símbolo. 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 4717/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Santa Leopoldina/ES, que dispõe sobre Carteira de Identidade 

Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão 

Símbolo. E 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 

4718/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política sobre Drogas ao, Prefeito Municipal de 

Montanha/ES, para aquisição de veículo e contratação de 

motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em 
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votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4719/2021 da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá/ES, 

que dispõe sobre Carteira de Identidade Funcional dos(as) 

Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4720/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao, Prefeito 

Municipal de Mucurici/ES, para aquisição de veículo e 

contratação de motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar.  

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 4721/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao, Prefeito Municipal de Muniz Freire/ES, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para 

uso do Conselho Tutelar.  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 4722/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Santa Teresa/ES, que dispõe sobre Carteira de Identidade 

Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão 

Símbolo. 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 4723/2021, 

da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Muqui/ES, para aquisição 

de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do 

Conselho Tutelar.  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 4724/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 
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Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

São Domingos do Norte/ES, que dispõe sobre Carteira de 

Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do 

Brasão Símbolo. 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 4725/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Nova Venécia/ES, para aquisição de veículo e contratação de 

motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar.  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 4726/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Pancas/ES, para aquisição 

de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do 

Conselho Tutelar.  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 4727/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Pedro Canário/ES, para aquisição de veículo e contratação de 

motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar.  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 4728/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Pinheiros/ES, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para 

uso do Conselho Tutelar.  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 4729/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 
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Piúma/ES, para aquisição de veículo e contratação de motorista 

exclusivo para uso do Conselho Tutelar.  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 4730/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito 

Municipal de Ponto Belo/ES, para aquisição de veículo e 

contratação de motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar.  

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 4731/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Águia 

Branca/ES, para aquisição de veículo e contratação de motorista 

exclusivo para uso do Conselho Tutelar. 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 4732/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente 

da Câmara Municipal de Água Doce do Norte/ES, para aquisição 

de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do 

Conselho Tutelar.  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 4733/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Vitória/ES, para aquisição de veículo e contratação de motorista 

exclusivo para uso do Conselho Tutelar.  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 4734/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito 

Municipal de Vila Velha/ES, para aquisição de veículo e 

contratação de motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar.  
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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 4735/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Vila Valério/ES, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para 

uso do Conselho Tutelar.  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 4736/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Vila Pavão/ES, para aquisição de veículo e contratação de 

motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar.  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 4737/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Viana/ES, para aquisição 

de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do 

Conselho Tutelar.  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 4738/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Venda Nova do Imigrante/ES, para aquisição de veículo e 

contratação de motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. 

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 4739/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Vargem Alta/ES, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para 

uso do Conselho Tutelar.  O Sr. Presidente coloca em discussão a 

indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a 
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sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação 

nº 4740/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Sooretama/ES, para aquisição de veículo e contratação de 

motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar.  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 4741/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Serra/ES, para aquisição 

de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do 

Conselho Tutelar.  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 4742/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

São Mateus/ES, para aquisição de veículo e contratação de 

motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. 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 4743/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de São Roque do Canaã/ES, 

para aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo 

para uso do Conselho Tutelar. 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 4744/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

São José do Calçado/ES, para aquisição de veículo e contratação 

de motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar.  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 4745/2021, da 
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Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha/ES, 

para aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo 

para uso do Conselho Tutelar.  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 4746/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Santa Teresa/ES, para aquisição de veículo e contratação de 

motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar.  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 4747/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá/ES, 

para aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo 

para uso do Conselho Tutelar.  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 4748/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

São Domingos do Norte/ES, que dispõe sobre Carteira de 

Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do 

Brasão Símbolo. 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 4749/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas à Prefeita Municipal de 

São Domingos do Norte/ES, para aquisição de veículo e 

contratação de motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. 

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 4750/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 
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sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Santa Leopoldina/ES, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para 

uso do Conselho Tutelar.  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 4751/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Rio Novo do Sul/ES, para aquisição de veículo e contratação de 

motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar.  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 4752/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Rio Bananal/ES, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para 

uso do Conselho Tutelar. 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 4753/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Presidente Kennedy/ES, para aquisição de veículo e contratação 

de motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar.  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 4754/2021 da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas à Deputada Federal, Soraya Manato que dispõe 

sobre Carteira de Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) 

Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4755/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas à Deputada Federal, 

Lauriete Rodrigues que dispõe sobre Carteira de Identidade 
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Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão 

Símbolo. 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 4756/2021 

da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas à Deputada Federal, Norma Ayub que dispõe sobre 

Carteira de Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) 

Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4757/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Deputado Federal, 

Neucimar Fraga que dispõe sobre Carteira de Identidade 

Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão 

Símbolo. 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 4758/2021 

da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Conceição Da Barra /ES 

que dispõe sobre Investimentos Específicos do Fundo Especial 

para a Infância e Adolescência – FIA – voltado a Projetos que 

promovam a divulgação das atribuições dos Conselhos Tutelares. 

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 4759/2021 da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Deputado Federal, Ted Conti que dispõe sobre 

Carteira de Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) 

Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4760/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Deputado Federal, 

Helder Salomão que dispõe sobre Carteira de Identidade 
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Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão 

Símbolo. 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 4761/2021 

da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Deputado Federal, Felipe Rigoni que dispõe 

sobre Carteira de Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) 

Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4762/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Divino de São Lourenço/ES que dispõe sobre Investimentos 

Específicos do Fundo Especial para a Infância e Adolescência – 

FIA – voltado a Projetos que promovam a divulgação das 

atribuições dos Conselhos Tutelares. 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 4763/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Deputado Federal, 

Amaro Neto que dispõe sobre Carteira de Identidade Funcional 

dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4764/2021 da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Deputado Federal, Evair de Melo que dispõe 

sobre Carteira de Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) 

Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4765/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Deputado Federal, Da 

Vitória que dispõe sobre Carteira de Identidade Funcional dos(as) 
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Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4766/2021 da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito 

Municipal de Colatina/ES que dispõe sobre Investimentos 

Específicos do Fundo Especial para a Infância e Adolescência – 

FIA – voltado a Projetos que promovam a divulgação das 

atribuições dos Conselhos Tutelares. 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 4767/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Governador do Estado 

que dispõe sobre Carteira de Identidade Funcional dos(as) 

Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4768/2021 da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito 

Municipal de Conceição do Castelo/ES que dispõe sobre 

Investimentos Específicos do Fundo Especial para a Infância e 

Adolescência – FIA – voltado a Projetos que promovam a 

divulgação das atribuições dos Conselhos Tutelares. 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 4769/2021 da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Cariacica/ES que dispõe 

sobre Investimentos Específicos do Fundo Especial para a 

Infância e Adolescência – FIA – voltado a Projetos que 

promovam a divulgação das atribuições dos Conselhos Tutelares. 

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 4770/2021 da 
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Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Senador Fabiano Contarato que dispõe sobre 

Carteira de Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) 

Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4771/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Brejetuba/ES que dispõe sobre Investimentos Específicos do 

Fundo Especial para a Infância e Adolescência – FIA – voltado a 

Projetos que promovam a divulgação das atribuições dos 

Conselhos Tutelares. 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 4772/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Cachoeiro de Itapemirim/ES que dispõe sobre Investimentos 

Específicos do Fundo Especial para a Infância e Adolescência – 

FIA – voltado a Projetos que promovam a divulgação das 

atribuições dos Conselhos Tutelares. 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 4773/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas à Senadora Rose de 

Freitas que dispõe sobre Carteira de Identidade Funcional dos(as) 

Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4774/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente 

da Câmara Municipal de Jaguaré/ES, que dispõe sobre Conselho 

Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - 

estruturado, capacitado e ativos em todos os municípios. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 
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oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em 

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4775/2021 da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Senador Marcos do Val que dispõe sobre 

Carteira de Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) 

Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4776/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Bom Jesus do Norte/ES que dispõe sobre Investimentos 

Específicos do Fundo Especial para a Infância e Adolescência – 

FIA – voltado a Projetos que promovam a divulgação das 

atribuições dos Conselhos Tutelares. 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 4777/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Barra De Boa Esperança/ES que dispõe sobre Investimentos 

Específicos do Fundo Especial para a Infância e Adolescência – 

FIA – voltado a Projetos que promovam a divulgação das 

atribuições dos Conselhos Tutelares. 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 4778/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Barra De São Francisco/ES que dispõe sobre Investimentos 

Específicos do Fundo Especial para a Infância e Adolescência – 

FIA – voltado a Projetos que promovam a divulgação das 

atribuições dos Conselhos Tutelares. 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 4779/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 
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Municipal de Iúna/ES, que dispõe sobre Conselho Municipal de 

Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 

capacitado e ativos em todos os municípios. 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 4780/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente 

da Câmara Municipal de Itarana/ES, que dispõe sobre Conselho 

Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - 

estruturado, capacitado e ativos em todos os municípios. 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 4781/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de 

Itapemirim/ES, para capacitação Conselho Municipal de Direitos 

da Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, capacitado e 

ativos em todos os municípios. 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 4782/2021 da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito 

Municipal de Baixo Guandu/ES que dispõe sobre Investimentos 

Específicos do Fundo Especial para a Infância e Adolescência – 

FIA – voltado a Projetos que promovam a divulgação das 

atribuições dos Conselhos Tutelares. 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 4783/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Atílio Vivacqua/ES que dispõe sobre Investimentos Específicos 

do Fundo Especial para a Infância e Adolescência – FIA – voltado 

a Projetos que promovam a divulgação das atribuições dos 

Conselhos Tutelares. 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 4784/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Aracruz /ES que dispõe sobre Investimentos Específicos do 

Fundo Especial para a Infância e Adolescência – FIA – voltado a 

Projetos que promovam a divulgação das atribuições dos 

Conselhos Tutelares. 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 4785/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Itaguaçú/ES, que dispõe sobre Conselho Municipal 

de Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 

capacitado e ativos em todos os municípios. 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 4786/2021 da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito 

Municipal de Anchieta/ES que dispõe sobre Investimentos 

Específicos do Fundo Especial para a Infância e Adolescência – 

FIA – voltado a Projetos que promovam a divulgação das 

atribuições dos Conselhos Tutelares. 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 4788/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas à Presidente da Câmara 

Municipal de Irupi/ES, que dispõe sobre Conselho Municipal de 

Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 

capacitado e ativos em todos os municípios. 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 4789/2021 da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito 
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Municipal de Alto Rio Novo/ES que dispõe sobre Investimentos 

Específicos do Fundo Especial para a Infância e Adolescência – 

FIA – voltado a Projetos que promovam a divulgação das 

atribuições dos Conselhos Tutelares. 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 4790/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Ibitirama/ES, que dispõe sobre Conselho Municipal 

de Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 

capacitado e ativos em todos os municípios. 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 4791/2021 da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito 

Municipal de Alfredo Chaves/ES que dispõe sobre Investimentos 

Específicos do Fundo Especial para a Infância e Adolescência – 

FIA – voltado a Projetos que promovam a divulgação das 

atribuições dos Conselhos Tutelares. 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 4792/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Alegre/ES que dispõe sobre Investimentos Específicos do Fundo 

Especial para a Infância e Adolescência – FIA – voltado a 

Projetos que promovam a divulgação das atribuições dos 

Conselhos Tutelares. 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 4793/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Águia Branca/ES que dispõe sobre Investimentos Específicos do 

Fundo Especial para a Infância e Adolescência – FIA – voltado a 

Projetos que promovam a divulgação das atribuições dos 
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Conselhos Tutelares. 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 4794/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Água Doce Do Norte/ES que dispõe sobre Investimentos 

Específicos do Fundo Especial para a Infância e Adolescência – 

FIA – voltado a Projetos que promovam a divulgação das 

atribuições dos Conselhos Tutelares. 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 4795/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas à Presidente da Câmara 

Municipal de Ibiraçú/ES, que dispõe sobre Conselho Municipal 

de Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 

capacitado e ativos em todos os municípios. 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 4796/2021 da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito 

Municipal de Afonso Cláudio/ES que dispõe sobre Investimentos 

Específicos do Fundo Especial para a Infância e Adolescência – 

FIA – voltado a Projetos que promovam a divulgação das 

atribuições dos Conselhos Tutelares. 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 4797/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Ibatiba/ES, que dispõe sobre Conselho Municipal de 

Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 

capacitado e ativos em todos os municípios. 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 4798/2021, da Comissão de Proteção à 
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Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente 

da Câmara Municipal de Guarapari/ES, que dispõe sobre 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - 

CMDCA - estruturado, capacitado e ativos em todos os 

municípios. 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 

4799/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política sobre Drogas à Presidente da Câmara Municipal de 

Guaçuí/ES, que dispõe sobre Conselho Municipal de Direitos da 

Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, capacitado e 

ativos em todos os municípios. 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 4800/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Alto Rio Novo/ES que dispõe sobre Carteira de Identidade 

Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão 

Símbolo. 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 4801/2021 

da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Alfredo Chaves/ES que 

dispõe sobre Carteira de Identidade Funcional dos(as) 

Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4802/2021 da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito 

Municipal de Vila Velha/ES que dispõe sobre Carteira de 

Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do 

Brasão Símbolo. 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 
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nº 4803/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Vila Valério/ES que dispõe sobre Carteira de Identidade 

Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão 

Símbolo. 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 4804/2021 

da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Vila Pavão/ES que dispõe 

sobre Carteira de Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) 

Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4805/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Viana/ES que dispõe sobre Carteira de Identidade Funcional 

dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4806/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Governador 

Lindenberg/ES, que dispõe sobre Conselho Municipal de Direitos 

da Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, capacitado e 

ativos em todos os municípios. 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 4807/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Venda Nova Imigrante/ES que dispõe sobre Carteira de 

Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do 

Brasão Símbolo. 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 
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nº 4808/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Vargem Alta/ES que dispõe sobre Carteira de Identidade 

Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão 

Símbolo. 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 4809/2021 

da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Sooretama/ES que dispõe 

sobre Carteira de Identidade Funcional dos(as) Conselheiros(as) 

Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4810/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Fundão/ES, que dispõe sobre Conselho Municipal 

de Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 

capacitado e ativos em todos os municípios. 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 4811/2021 da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito 

Municipal de Serra/ES que dispõe sobre Carteira de Identidade 

Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão 

Símbolo. 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 4812/2021, 

da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de 

Ecoporanga/ES, que dispõe sobre Conselho Municipal de Direitos 

da Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, capacitado e 

ativos em todos os municípios. 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. 
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Indicação nº 4813/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

São Roque do Canaã/ES que dispõe sobre Carteira de Identidade 

Funcional dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão 

Símbolo. 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 4814/2021, 

da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Dores do Rio 

Preto/ES, que dispõe sobre Conselho Municipal de Direitos da 

Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, capacitado e 

ativos em todos os municípios. 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 4815/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

São Mateus/ES que dispõe sobre Carteira de Identidade Funcional 

dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4816/2021 da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de São José do Calçado/ES 

que dispõe sobre Carteira de Identidade Funcional dos(as) 

Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4817/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas à Presidente 

da Câmara Municipal de Domingos Martins/ES, que dispõe sobre 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - 

CMDCA - estruturado, capacitado e ativos em todos os 

municípios. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

4818/2021 da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e 

de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de São Gabriel da 

Palha/ES que dispõe sobre Carteira de Identidade Funcional 

dos(as) Conselheiros(as) Tutelares e do Brasão Símbolo. 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 4819/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Conceição 

do Castelo/ES, que dispõe sobre Conselho Municipal de Direitos 

da Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, capacitado e 

ativos em todos os municípios. 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 4820/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Divino São Lourenço/ES, que dispõe sobre 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - 

CMDCA - estruturado, capacitado e ativos em todos os 

municípios. 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 

4821/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de 

Alto Rio Novo/ES para aquisição de veículo e contratação de 

motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar.  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 4822/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Anchieta/ES 

para aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo 

para uso do Conselho Tutelar.  O Sr. Presidente coloca em 
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discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão 

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

Indicação nº 4823/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Apiacá/ES para aquisição de veículo e contratação 

de motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar.  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 4824/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Alegre/ES 

para aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo 

para uso do Conselho Tutelar.  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 4825/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Alfredo Chaves/ES para aquisição de veículo e 

contratação de motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar.  

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 4826/2021, do 

Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para veiculação 

de propagandas educativas contra a violência autoprovocada em 

eventos culturais e esportivos realizados no Estado de 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 4840/2021, 

do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, para 

conceder reajustes no valor da alimentação e transporte dos 

agentes da Polícia Militar, DEGASE, Polícia Penal e Bombeiro 

Militar. 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 4841/2021, 
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do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, para 

revitalização da ES-080 do trecho compreendido entre Santa 

Teresa e São Roque do Canaã. 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 4842/2021, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao 

Governador do Estado, para priorizar a aplicação da 3°a dose da 

vacina contra Covid-19 na população idosa. 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 4843/2021, do Deputado Capitão 

Assumção, ao Governador do Estado, para intensificar o 

policiamento por parte da Polícia Militar do Estado do Espírito 

Santo no bairro Campo Grande, em Cariacica. 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 4844/2021, do Deputado Capitão 

Assumção, ao Governador do Estado, para recuperação do 

pavimento na Rua Altiva da Silva Bressiane, no bairro Primavera, 

em Viana – 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 

4924/2021, do Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, 

para a instalação de um Centro de Acolhimento e Atenção 

Integral sobre Drogas (CAAD), a ser localizado no município de 

Guarapari. 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 4925/2021, 

do Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para 

contemplar, através da Operação Patrulha da Comunidade, os 

comércios localizados na extensão do Centro 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 4926/2021, do 



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

78 

Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para 

contemplar, através da Operação Patrulha da Comunidade, os 

comércios localizados na extensão do bairro Muquiçaba, em 

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 

4966/2021, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do Estado, 

para realização de calçamento rural no Córrego Paraisópolis, que 

tem início no Bar do Nena, até o cemitério da Igreja Católica, no 

Município de Vila Valério – 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 4967/2021, da Deputada Raquel Lessa, ao 

Governador do Estado, para aquisição de um secador de café para 

atender a Associação dos Agropecuaristas do Alto Ligação, 

Município de São José do Calçado – 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 4968/2021, da Deputada Raquel Lessa, ao 

Governador do Estado, para aquisição de veículo para atender a 

Associação Dos Agropecuaristas Do Patrimônio Do Divino 

Espirito Santo, Município de São José do Calçado – 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 4969/2021, da 

Deputada Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para 

construção de um Campo Society no Bairro Altoé, Município de 

Nova Venécia – 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 4970/2021, do Deputado Sergio Majeski, ao Prefeito Municipal 

de Vitória, para instalação de semáforo sonoro no cruzamento da 

Rua Adolfo Cassoli com a Avenida Maruípe. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 
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discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação a indicação é 

aprovada. Indicação nº 4971/2021, do Deputado Capitão 

Assumção, ao Governador do Estado, para estabelecer como 

impreterível a presença de Kits de Atendimento Pré - Hospitalar – 

APH e outros equipamentos de primeiros socorros nas viaturas 

policiais 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 4972/2021, do Deputado Capitão Assumção, ao 

Governador do Estado, para estabelecer como obrigação, por 

parte das empresas de prestação de serviços, o ato de informar os 

dados e identificação dos funcionários que irão executar os mais 

diversos serviços, nas residências ou sedes dos consumidores e 

daqueles equiparados, como preceitua o código de defesa do 

consumidor. 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 

4973/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política sobre Drogas à Presidente da Câmara Municipal de 

Vargem Alta/ES para aquisição de Veículo e contratação de 

Motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. 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 4974/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Venda Nova 

do Imigrante/ES para aquisição de Veículo e contratação de 

Motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. 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 4975/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas Presidente da Câmara Municipal de Viana/ES para 

aquisição de Veículo e contratação de Motorista exclusivo para 
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uso do Conselho Tutelar. 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 4976/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Vila Pavão/ES para aquisição de Veículo e 

contratação de Motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. 

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 4977/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Vila 

Valério/ES para aquisição de Veículo e contratação de Motorista 

exclusivo para uso do Conselho Tutelar. 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 4978/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente 

da Câmara Municipal de Vila Velha/ES para aquisição de Veículo 

e contratação de Motorista exclusivo para uso do Conselho 

Tutelar. 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 4979/2021, 

da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Vitória/ES, 

para aquisição de Veículo e contratação de Motorista exclusivo 

para uso do Conselho Tutelar. 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 4980/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Santa Maria de Jetibá/ES, que dispõe sobre o 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - 

CMDCA - estruturado, capacitado e ativos em todos os 
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Municípios. 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 

4981/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de 

Ibitirama/ES, para aquisição de Veículo e contratação de 

Motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. 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 4982/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Ponto 

Belo/ES, para aquisição de Veículo e contratação de Motorista 

exclusivo para uso do Conselho Tutelar. 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 4983/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente 

da Câmara Municipal de São José do Calçado/ES, que dispõe 

sobre o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente 

- CMDCA - estruturado, capacitado e ativos em todos os 

Municípios. 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 

4984/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de 

São Mateus/ES, que dispõe sobre o Conselho Municipal de 

Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 

capacitado e ativos em todos os Municípios. 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 4985/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente 

da Câmara Municipal de São Roque do Canaã/ES, que dispõe 
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sobre o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente 

- CMDCA - estruturado, capacitado e ativos em todos os 

Municípios. 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 

4986/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de 

Sooretama/ES, que dispõe sobre o Conselho Municipal de 

Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 

capacitado e ativos em todos os Municípios. 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 4987/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas à Presidente 

da Câmara Municipal de Vargem Alta/ES, que dispõe sobre o 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - 

CMDCA - estruturado, capacitado e ativos em todos os 

Municípios. 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 

4988/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de 

Presidente Kennedy/ES, para aquisição de Veículo e contratação 

de Motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. 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 4989/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Venda Nova 

do Imigrante/ES, que dispõe sobre o Conselho Municipal de 

Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 

capacitado e ativos em todos os Municípios. 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 4990/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente 

da Câmara Municipal de Rio Bananal/ES, para aquisição de 

Veículo e contratação de Motorista exclusivo para uso do 

Conselho Tutelar. 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 4991/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas à Presidente da Câmara 

Municipal de Rio Novo do Sul/ES, para aquisição de Veículo e 

contratação de Motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. 

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 4992/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Viana/ES, 

que dispõe sobre o Conselho Municipal de Direitos da Criança e 

Adolescente - CMDCA - estruturado, capacitado e ativos em 

todos os Municípios. 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 4993/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Santa Leopoldina/ES, para aquisição de Veículo e 

contratação de Motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. 

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 4994/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Vila 

Pavão/ES, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Direitos da 

Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, capacitado e 

ativos em todos os Municípios. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão 



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

84 

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

Indicação nº 4995/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Santa Maria de Jetibá/ES, para aquisição de Veículo 

e contratação de Motorista exclusivo para uso do Conselho 

Tutelar. 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 4996/2021, 

da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Santa 

Teresa/ES, para aquisição de Veículo e contratação de Motorista 

exclusivo para uso do Conselho Tutelar. 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 4997/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente 

da Câmara Municipal de Vila Valério/ES, que dispõe sobre o 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - 

CMDCA - estruturado, capacitado e ativos em todos os 

Municípios. 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 

4998/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de 

São Domingos do Norte/ES, para aquisição de Veículo e 

contratação de Motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. 

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 4999/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Vila 

Velha/ES, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Direitos da 

Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, capacitado e 

ativos em todos os Municípios. O Sr. Presidente coloca em 
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discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão 

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

Indicação nº 5000/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de São Gabriel da Palha/ES, para aquisição de Veículo 

e contratação de Motorista exclusivo para uso do Conselho 

Tutelar. 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 5001/2021, 

da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de São José do 

Calçado/ES, para aquisição de Veículo e contratação de Motorista 

exclusivo para uso do Conselho Tutelar. 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 5002/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente 

da Câmara Municipal de São Mateus/ES, para aquisição de 

Veículo e contratação de Motorista exclusivo para uso do 

Conselho Tutelar. 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 5003/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Governador do Estado, 

para implementação do Centro Integrado previsto no Art. 88 do 

ECRIAD (Lei 8.069/90) e da Escuta Especializada (Lei 

13.431/17). 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 

5004/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política sobre Drogas ao Senador Marcos do Val para 

implementação do Centro Integrado previsto no Art. 88 do 

ECRIAD (Lei 8.069/90) e da Escuta Especializada (Lei 

13.431/17).  O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

86 

Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua 

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

5005/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política sobre Drogas ao Senador Fabiano Contarato para 

implementação do Centro Integrado previsto no Art. 88 do 

ECRIAD (Lei 8.069/90) e da Escuta Especializada (Lei 

13.431/17). 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 

5006/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de 

São Roque do Canaã/ES, para aquisição de Veículo e contratação 

de Motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. 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 5007/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Serra/ES, 

para aquisição de Veículo e contratação de Motorista exclusivo 

para uso do Conselho Tutelar. 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 5008/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, à Senadora Rose de 

Freitas para implementação do Centro Integrado previsto no Art. 

88 do ECRIAD (Lei 8.069/90) e da Escuta Especializada (Lei 

13.431/17). 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 

5009/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de 

Sooretama/ES, para aquisição de Veículo e contratação de 

Motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 
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oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em 

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5010/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao - Presidente da Câmara Municipal de Serra/ES, 

que dispõe sobre o Conselho Municipal de Direitos da Criança e 

Adolescente - CMDCA - estruturado, capacitado e ativos em 

todos os Municípios. 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. Fazem 

justificação de voto os Srs. Deputados: Delegado Danilo Bahiense 

e Luciano Machado. É anunciada discussão única, nos termos do 

art. 66, § 6º, da Constituição Estadual, do veto parcial, aposto ao 

Projeto de Lei nº 233/2021, de autoria da Deputada Janete de Sá, 

que proíbe a utilização de animais para desenvolvimento, 

experimentos e testes de produtos cosméticos, higiene pessoal, 

perfumes, limpeza e seus componentes, no âmbito do Estado do 

Espírito Santo, e da outras providências. Publicado no ALES 

Digital do dia 02/06/2021. Mensagem de Veto nº 21/2021, 

publicada no ALES digital do dia 12/07/2021. Parecer nº 

343/2021, votada na 20ª reunião da Comissão de Justiça, do dia 

10/08/2021, que conclui pela manutenção do veto parcial. O Sr. 

Presidente   coloca em discussão o veto nos termos do artigo 228 

§ 5º do Regimento Interno. Não havendo oradores o Sr. 

Presidente encerra a discussão e anuncia a sua votação. O Sr. 

Presidente informa que nos termos regimentais a votação é 

nominal e tece esclarecimentos acerca do voto sim e não. 

Encaminha a votação a Sra. Janete de Sá. Procede-se o registro,  

para efeito de votação. Votam sim ao veto parcial as Sras. e os 

Srs. Deputados Adilson Espindula, Alexandre Xambinho, Bruno 

Lamas, Carlos Von, Capitão Assumção, Coronel Alexandre 

Quintino, Dary Pagung, Delegado Danilo Bahiense, Doutor 

Hércules, Dr. Rafael Favatto, Freitas, Hudson Leal,  Iriny Lopes, 

Janete de Sá, Luciano Machado, Luiz Durão, Marcos Garcia, 

Marcos Madureira, Pr. Marcos Mansur, Raquel Lessa, Renzo 
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Vasconcelos, Sergio Majeski, Theodorico Ferraço, Torino 

Marques e Vandinho Leite. E uma abstenção do Sr. Presidente. 

Em face do resultado, o Sr. Presidente declara mantido o veto. 

Comunique-se ao Sr. Governador. É anunciada discussão única, 

nos termos do art. 66, § 6º, da Constituição Estadual, do veto 

total, aposto ao Projeto de Lei nº 405/2017, de autoria do 

Deputado Doutor Hércules, que assegura o direito ao parto 

humanizado nos estabelecimentos públicos de saúde do Estado e 

dá providências correlatas. Publicado no DPL do dia 

01/11/2017. Mensagem de Veto nº 22/2021, publicada no ALES 

digital do dia 29/06/2021.  O Sr. Presidente convoca a Comissão 

de Constituição e Justiça para oferecer parecer oral ao Veto total. 

O Sr. Deputado Vandinho Leite faz a convocação, que opina pela 

manutenção do Veto. Discutem a matéria as Sras. Deputadas 

Janete de Sá e Iriny Lopes. O Sr. Presidente anuncia a sua 

votação, sendo aprovado pelos membros da Comissão contra três 

votos. A matéria é devolvida a mesa. Encaminha votação como 

autor o Sr. Deputado Doutor Hercules, e como lideres os Srs. 

Deputados Dary Pagung, Theodorico Ferraço e Alexandre 

Xambinho. O Sr. Presidente   coloca em discussão o veto nos 

termos do artigo 228 § 5º do Regimento Interno. Discute o veto o 

Sr. Deputado Doutor Hercules. O Sr. Presidente encerra a 

discussão e anuncia a sua votação. O Sr. Presidente informa que 

nos termos regimentais a votação é nominal e tece 

esclarecimentos acerca do voto sim e não. Procede-se o registro,  

para efeito de votação. Votam sim ao veto os Srs. Deputados 

Adilson Espindula, Bruno Lamas, Coronel Alexandre Quintino, 

Dary Pagung, Dr. Emilio Mameri, Freitas, Luiz Durão, Marcos 

Garcia, Marcos Madureira, Pr. Marcos Mansur, Renzo 

Vasconcelos e Vandinho Leite. Votam não ao veto os Srs. 

Deputados Alexandre Xambinho, Carlos Von, Capitão Assumção, 

Delegado Danilo Bahiense, Doutor Hércules, Dr. Rafael Favatto, 

Iriny Lopes, Janete de Sá, Luciano Machado, Raquel Lessa, 

Sergio Majeski, Theodorico Ferraço e Torino Marques. E uma 
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abstenção do Sr. Presidente. Em face do resultado, o Sr. 

Presidente declara mantido o veto. Comunique-se ao Sr. 

Governador. Fazem justificação de voto os Srs. Deputados: 

Alexandre Xambinho, Vandinho Leite, Freitas e Doutor Hercules.  

(Assume a presidência o Sr. Deputado Erick Musso) É anunciada 

discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, da Constituição 

Estadual, do veto total, aposto ao Projeto de Lei nº 195/2021, de 

autoria do Deputado Carlos Von, que dispõe sobre a proibição de 

contratos de empréstimo serem celebrados com idosos ou 

pensionistas por ligação telefônica no Estado do Espírito Santo. 

Publicado no ALES Digital do dia 14/05/2021. Mensagem de 

Veto nº 23/2021, publicada no ALES digital do dia 12/07/2021. 

Parecer nº 344/2021, votada na 20ª reunião da Comissão de 

Justiça, do dia 10/08/2021, que conclui pela manutenção do veto 

total. O Sr. Presidente   coloca em discussão o veto nos termos do 

artigo 228 § 5º do Regimento Interno. Não havendo oradores o Sr. 

Presidente encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Encaminha a votação como autor o Sr. Deputado Carlos Von, e 

como líder do Governo o Sr. Deputado Dary Pagung. O Sr. 

Presidente informa que nos termos regimentais a votação é 

nominal e tece esclarecimentos acerca do voto sim e não. 

Procede-se o registro,  para efeito de votação. Votam sim ao veto 

as Sras. e os Srs. Deputados Adilson Espindula, Bruno Lamas, 

Coronel Alexandre Quintino, Dary Pagung, Dr. Emilio Mameri, 

Eng. José Esmeraldo, Freitas, Gandini, Hudson Leal, Janete de 

Sá, Luciano Machado, Marcos Garcia, Marcos Madureira, Raquel 

Lessa e Renzo Vasconcelos. Votam não ao veto as Sras. e  os Srs. 

Deputados Alexandre Xambinho, Carlos Von, Capitão Assumção, 

Delegado Danilo Bahiense, Doutor Hércules, Dr. Rafael Favatto, 

Iriny Lopes, Sergio Majeski, Theodorico Ferraço, Torino Marques 

e Vandinho Leite. E uma abstenção do Sr. Presidente. Em face do 

resultado, o Sr. Presidente declara mantido o veto. Comunique-se 

ao Sr. Governador. É anunciada discussão única, nos termos do 

art. 66, § 6º, da Constituição Estadual, do veto total, aposto ao 
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Projeto de Lei nº 116/2021, de autoria do Deputado Luiz Durão, 

que estabelece, no Estado do Espírito Santo, a obrigatoriedade de 

constar informações em oferta eletrônica de bem móvel e imóvel, 

serviço ou produto, inclusive quando realizada por meio de redes 

sociais, na forma que especifica. Publicado no ALES Digital do 

dia 05/04/2021. Mensagem de Veto nº 24/2021, publicada no 

ALES digital do dia 12/07/2021. O Sr. Presidente convoca a 

Comissão de Constituição e Justiça para oferecer parecer oral ao 

Veto total. O Sr Deputado Gandini faz a convocação, e designa o 

Sr. Deputado Marcos Garcia que opina pela manutenção do Veto.  

Não havendo oradores o Sr. Presidente anuncia a sua votação, 

sendo aprovado pelos membros da Comissão, contra um voto. A 

matéria é devolvida a mesa. Encaminha votação como líder do 

Governo o Sr. Deputado Dary Pagung. O Sr. Presidente   coloca 

em discussão o veto nos termos do artigo 228 § 5º do Regimento 

Interno. Não havendo oradores o Sr. Presidente encerra a 

discussão e anuncia a sua votação. O Sr. Presidente informa que 

nos termos regimentais a votação é nominal e tece 

esclarecimentos acerca do voto sim e não. Procede-se o registro,  

para efeito de votação. Votam sim ao veto as Sras. e os Srs. 

Deputados Adilson Espindula, Bruno Lamas, Coronel Alexandre 

Quintino, Dary Pagung, Dr. Emilio Mameri, Dr. Rafael Favatto, 

Freitas, Gandini, Janete de Sá, Marcos Garcia, Marcos Madureira, 

Pr. Marcos Mansur, Raquel Lessa e Renzo Vasconcelos. Votam 

não ao veto as Sras. e os Srs. Deputados Carlos Von, Capitão 

Assumção, Delegado Danilo Bahiense, Doutor Hércules, Iriny 

Lopes, Sergio Majeski, Theodorico Ferraço, Torino Marques e 

Vandinho Leite. E uma abstenção do Sr. Presidente. Em face do 

resultado, o Sr. Presidente declara mantido o veto. Comunique-se 

ao Sr. Governador. Faz justificação de voto o Sr. Deputado 

Doutor Hercules. É anunciada discussão única, nos termos do art. 

66, § 6º, da Constituição Estadual, do veto total, aposto ao Projeto 

de Lei nº 89/2020, de autoria do ex-Deputado Delegado Lorenzo 

Pazolini, que dispõe sobre os direitos da pessoa portadora de 
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sequela grave advinda de queimaduras e dá outras providências. 

Publicado no ALES Digital do dia 05/02/2020. Mensagem de 

Veto nº 25/2021, publicada no ALES digital do dia 29/06/2021. O 

Sr. Presidente convoca a Comissão de Constituição e Justiça para 

oferecer parecer oral ao Veto total. O Sr. Deputado Gandini faz a 

convocação, e designa o Sr. Deputado Marcos Garcia que opina 

pela manutenção do Veto.  Não havendo oradores o Sr. Presidente 

anuncia a sua votação, sendo aprovado pelos membros da 

Comissão, contra um voto. A matéria é devolvida a mesa. O Sr. 

Presidente   coloca em discussão o veto nos termos do artigo 228 

§ 5º do Regimento Interno. Não havendo oradores o Sr. 

Presidente encerra a discussão e anuncia a sua votação. O Sr. 

Presidente informa que nos termos regimentais a votação é 

nominal e tece esclarecimentos acerca do voto sim e não. 

Procede-se o registro,  para efeito de votação. Votam sim ao veto 

as Sras. e os Srs. Deputados Adilson Espindula, Alexandre 

Xambinho, Bruno Lamas, Coronel Alexandre Quintino, Dary 

Pagung, Dr. Emilio Mameri, Dr. Rafael Favatto, Eng° Jose 

Esmeraldo, Freitas, Gandini, Iriny Lopes, Janete de Sá, Luciano 

Machado, Marcos Garcia, Marcos Madureira, Pr. Marcos Mansur, 

Raquel Lessa, Renzo Vasconcelos e Vandinho Leite. Votam não 

ao veto as Sras. e os Srs. Deputados Carlos Von, Capitão 

Assumção, Delegado Danilo Bahiense, Doutor Hércules, Sergio 

Majeski, Theodorico Ferraço e Torino Marques. E uma abstenção 

do Sr. Presidente. Em face do resultado, o Sr. Presidente declara 

mantido o veto. Comunique-se ao Sr. Governador. É anunciada 

discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, da Constituição 

Estadual, do veto parcial, aposto ao Projeto de Lei Complementar 

nº 10/2021, oriunda da Mensagem Governamental nº 93/2021, 

que regulamenta o § 10, do art. 229, da Constituição Estadual, que 

garante aos idosos, pessoas com deficiência e crianças, a 

gratuidade na utilização do serviço de transporte concessionado 

do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de 

Passageiros do Estado do Espírito Santo - SITRIP/ES e dá outras 
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providências. Publicado no ALES Digital do dia 

17/06/2021. Mensagem de Veto nº 26/2021, publicada no ALES 

digital do dia 14/07/2021. Parecer nº 346/2021, votada na 20ª 

reunião da Comissão de Justiça, do dia 10/08/2021, que conclui 

pela manutenção do veto total. O Sr. Presidente   coloca em 

discussão o veto nos termos do artigo 228 § 5º do Regimento 

Interno. Não havendo oradores o Sr. Presidente encerra a 

discussão e anuncia a sua votação. O Sr. Presidente informa que 

nos termos regimentais a votação é nominal e tece 

esclarecimentos acerca do voto sim e não. Procede-se o registro,  

para efeito de votação. Votam sim ao veto as Sras. e os Srs. 

Deputados Adilson Espindula, Bruno Lamas, Coronel Alexandre 

Quintino, Dary Pagung, Dr. Emilio Mameri, Eng. José 

Esmeraldo, Freitas, Gandini, Iriny Lopes, Janete de Sá, Luciano 

Machado, Marcos Garcia, Marcos Madureira, Pr. Marcos Mansur, 

Raquel Lessa, Renzo Vasconcelos e Vandinho Leite. Votam não 

ao veto os Srs. Deputados Capitão Assumção, Carlos Von, 

Delegado Danilo Bahiense, Doutor Hércules, Sergio Majeski, 

Theodorico Ferraço e Torino Marques. E uma abstenção do Sr. 

Presidente. Em face do resultado, o Sr. Presidente declara mantido 

o veto. Comunique-se ao Sr. Governador. Fazem justificação de 

voto os Srs. Deputados Sergio Majeski (Assume a Presidência o 

Sr. Deputado Dary Pagung)  

e Bruno Lamas. (Assume a Presidência o Sr. Deputado Erick 

Musso) É anunciada discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei n.º 113/2021, do Tribunal de Justiça, que altera a 

redação da Lei n° 3.526, de 29 de dezembro de 1982, para 

promover a reestruturação das serventias extrajudiciais no Estado 

do Espírito Santo e dá outras providências. Publicado no Ales 

Digital do dia 31/03/2021. Parecer oral da Comissão de Justiça, 

pela constitucionalidade/legalidade, com o acolhimento das 

emendas de autoria dos Deputados Marcelo Santos, Hudson Leal, 

Dr. Hércules,  Cel. Alexandre Quintino e Bruno Lamas; Parecer 

oral do vencido da Comissão de Finanças, pela aprovação, com o 
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acolhimento de  todas as emendas apresentadas ao Projeto; e 

Parecer oral da Comissão de Cidadania, pela aprovação, com a 

adoção das emendas aditivas nº 01, 03, 12 e 15; emenda 

substitutiva nº 03; subemenda substitutiva a emenda nº 6/2021; e 

emenda oral coletiva apresentada em Plenário. Na Comissão de 

Justiça o relator, Deputado Gandini, se prevaleceu do prazo 

regimental para relatar as emendas acolhidas nas Comissões de 

Finanças e de Cidadania, na sessão ordinária híbrida, virtual e 

presencial do dia 24/08/2021. (Prazo até o dia 31/08/2021). 

Existem emendas de diversos Deputados, para ser analisado pela 

Comissão de Justiça.O Sr. Presidente convoca a Comissão de 

Justiça, para oferecer parecer oral as emendas. O Sr. Deputado 

Gandini designa o Sr. Deputado Marcelo Santos que se prevalece 

de prazo regimental.  O Sr. Presidente defere. É anunciada 

discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 

442/2021, da Deputada Raquel Lessa, que institui a Política 

Estadual de Proteção da Vida das Mulheres e o Combate à 

Violência Doméstica, de monitoramento das mulheres vítimas de 

violência doméstica, no Estado do Espirito Santo. Publicado no 

Ales Digital do dia 18/08/2021. Nas Comissões em conjunto de 

Justiça, de Cidadania e de Segurança o relator, Deputado Gandini, 

se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na sessão 

ordinária híbrida, virtual e presencial do dia 25/08/2021. (Prazo 

até o dia 01/09/2021). O Sr. Presidente convoca a Comissão de 

Justiça, para oferecer parecer oral ao projeto. O Sr. Deputado 

Gandini se prevalece de prazo regimental nas comissões em 

conjunto  de Justiça, Cidadania e Segurança. É anunciada 

discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 

455/2021, do Deputado Luiz Durão, que dispõe sobre a proibição 

no Estado do Espírito Santo da divulgação de curso preparatório 

vinculado a concurso de Órgão e/ou Poder Público antes da 

publicação do respectivo edital, na forma que especifica. 

Publicado no Ales Digital do dia 23/08/2021. Nas Comissões em 

conjunto de Justiça, de Defesa do Consumidor e de Finanças o 
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relator, Deputado Gandini, se prevaleceu do prazo regimental para 

relatar a matéria na sessão ordinária híbrida, virtual e presencial 

do dia 25/08/2021. (Prazo até o dia 01/09/2021). O Sr. Presidente 

convoca a Comissão de Justiça, para oferecer parecer oral ao 

projeto. O Sr. Deputado Gandini se prevalece de prazo regimental 

nas comissões em conjunto  de Justiça, Defesa do Consumidor e 

Finanças. É anunciada discussão única do Projeto de Lei 

Complementar nº 18/2018, do Deputado Sergio Majeski, que 

altera a Lei Complementar nº 213, de 04 de dezembro de 2001, no 

transporte coletivo intermunicipal da Grande Vitória-ES, que 

regulamenta a Emenda Constitucional nº 029/00, de 29 de 

novembro de 2000, que altera a redação do “caput” do art. 229 da 

Constituição Estadual, de 30 de novembro de 2000. Publicado no 

Ales Digital do dia 09/07/2018. Pareceres nºs 12/2019, da 

Comissão de Justiça, pela constitucionalidade; 01/2019, da 

Comissão de Mobilidade Urbana, pela rejeição; 04/2021, da 

Comissão de Saúde, pela aprovação e 38/2021, da Comissão 

de Finanças, pela rejeição, todos publicados no Ales Digital dos 

dias 09/04/2019, 04/05/2019, 28/06/2019 e 21/07/2019. Pedindo e 

obtendo a palavra pela ordem o Sr. Deputado Marcos Garcia 

como de líder de Governo encaminha a votação pelo parecer da 

Comissão de Finanças. O Sr. Presidente coloca em votação. Posto 

em votação é aprovado. O Sr. Presidente informa que a votação 

será nominal por ser tratar de Projeto de Lei Complementar. 

Procede-se o registro, no painel eletrônico, para efeito de votação. 

Feito o registro votam sim a Sra. e os Srs. Deputados Adilson 

Espindula, Alexandre Xambinho, Bruno Lamas, Coronel 

Alexandre Quintino, Dary Pagung, Dr. Emilio Mameri, Eng. José 

Esmeraldo, Freitas, Gandini, Janete de Sá, Luciano Machado, 

Marcos Garcia, Marcos Madureira, Pr. Marcos Mansur, Raquel 

Lessa e Renzo Vasconcelos. Votam não a Sra. e os Srs. 

Deputados Capitão Assumção , Carlos Von, Delegado Danilo 

Bahiense, Doutor Hércules, Dr. Rafael Favatto, Iriny Lopes, 

Sergio Majeski, Theodorico Ferraço e Torino Marques. E uma 
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abstenção do Sr. Presidente. Em face do resultado da votação, o 

Sr. Presidente declara rejeitado. Arquive-se a matéria. Faz 

justificação de voto o Sr. Deputado Sergio Majeski. (Assume a 

Presidência o Sr. Deputado Adilson Espindula) É anunciada 

discussão única do Projeto de Lei nº 41/2018, do Deputado Sergio 

Majeski, que acrescenta um representante da Assembleia 

Legislativa ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CRIAD), criado pela Lei nº 4.521/1991. Publicado 

no Ales Digital do dia 02/03/2018. Na Comissão de Justiça o 

parecer n.º 71/2018, que é pela inconstitucionalidade, publicado 

no DPL do dia 15/05/2018, foi rejeitado em Plenário na Sessão 

Ordinária do dia 15/06/2019. Pareceres nºs 168/2018, da 

Comissão de Cidadania, pela aprovação e parecer nº 35/2021, da 

Comissão de Finanças, pela rejeição, ambos publicados no Ales 

Digital do dia 13/12/2018 e 21/07/2021. Pedindo e obtendo a 

palavra pela ordem o Sr. Deputado Marcos Garcia como de líder 

de Governo encaminha a votação pelo parecer da Comissão de 

Finanças. O Sr. Presidente propõe que a matéria retorna-se na 

Comissão de Proteção a Criança e Adolescente. Posto em votação 

é aprovado. Á Comissão de Proteção a Criança e ao Adolescente. 

É anunciada discussão única do Projeto de Lei nº 09/2019, do 

Deputado Doutor Hércules, que impõe a rejeição das contas dos 

gestores públicos e agentes políticos que não respeitarem as 

normas de acessibilidade e inclusão previstas no Estatuto da 

Pessoa com Deficiência - Lei 13.146/2015. Publicado no Ales 

Digital do dia 19/02/2019. Parecer oral da Comissão de Justiça 

pela constitucionalidade, com emenda substitutiva; e parecer oral 

da Comissão de Finanças, pela rejeição, ambos publicados no 

DPL dos dias 27/04/2021 e 09/07/2021. O Sr. Presidente coloca 

em discussão o projeto. Discuti a matéria o Sr. Deputado Doutor 

Hercules. Pedindo e obtendo a palavra pela ordem o Sr. Deputado 

Gandini propõe que a matéria passa-se pela Comissão de 

Cidadania. O Sr. Presidente coloca em votação. Posto em votação 

é aprovado. A comissão de Cidadania. Faz justificação de voto os 
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Srs. Deputados Doutor Hércules (Assume a Presidência o Sr. 

Deputado Dary Pagung) e Rafael Favatto. É anunciada discussão 

única do Projeto de Lei nº 70/2019, do Deputado Alexandre 

Xambinho, que cria o Programa Estadual de Estímulo ao primeiro 

emprego para os jovens e dá outras providências. Publicado no 

Ales Digital do dia 18/02/2019. Pareceres nºs 128/2019, da 

Comissão de Justiça, pela constitucionalidade/legalidade; 

10/2019, da Comissão de Cidadania, pela aprovação e 41/2021, da 

Comissão de Finanças, pela rejeição, todos publicados no Ales 

Digital dos dias 30/09/2019, 04/05/2019 e 21/07/2019. Pedindo e 

obtendo a palavra pela ordem o Sr. Deputado Marcos Garcia 

como de líder de Governo encaminha a votação pelo parecer da 

Comissão de Finanças. O Sr. Presidente coloca em votação. Posto 

em votação é aprovado. O Sr. Presidente coloca em discussão o 

projeto pelo parecer da Comissão de Finanças. Não havendo 

oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posto em 

votação o projeto é rejeitado. Contra oito votos. Arquiva-se a 

matéria. É anunciada discussão única do Projeto de Lei nº 

278/2019, do Deputado Renzo Vasconcelos, que declara o 

Município de São Roque do Canaã, Capital da Cerâmica 

Vermelha no Estado. Publicado no Ales Digital do dia 

18/04/2019. Pareceres nºs 167/2019, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade, com emenda substitutiva; 06/2020, da 

Comissão de Turismo, pela aprovação e 08/2021, da Comissão 

de Finanças, ambas pela aprovação, acolhendo a emenda 

substitutiva da Comissão de Justiça, todos publicados no Ales 

Digital dos dias em 11/12/2019, 03/09/2020 e 09/03/2021. O Sr. 

Presidente coloca em discussão o projeto. Não havendo oradores 

encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posto em votação é 

aprovado o projeto. A Secretaria para Extração dos autógrafos. É 

anunciada discussão única do Projeto de Lei nº 287/2019, da 

Deputada Raquel Lessa, que estabelece que bares, restaurantes, 

casas noturnas e de eventos adotem medidas de auxílio à mulher 

que se sinta em situação de risco. Publicado no Ales Digital do 



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

97 

dia 23/04/2019. Parecer oral da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade/legalidade; parecer nº 09/2020, da Comissão 

de Segurança, pela rejeição e parecer nº 32/2021, da Comissão de 

Finanças, pela aprovação, todos publicados no Ales Digital dos 

dias em 09/09/2020, 14/12/2020 e 13/07/2021. (Em anexo, por se 

tratarem de matérias correlatas, Projeto de Lei nº 297/2019, da 

Deputada Janete de Sá e Projeto de Lei nº 820/2019, do Deputado 

Dr. Hércules). Pedindo e obtendo a palavra pela ordem a Sra. 

Deputada Raquel Lessa como autora do projeto solicita a votação 

pelo parecer da Comissão de Justiça. O Sr. Presidente coloca em 

votação. Posto em votação é aprovado.O Sr. Presidente coloca em 

discussão o projeto. Não havendo oradores encerra a discussão e 

anuncia a sua votação. Posto em votação o projeto é aprovado 

pelo parecer da Comissão de Justiça. A Secretaria para Extração 

dos autógrafos. É anunciada discussão única do Projeto de Lei nº 

860/2019, do Deputado Carlos Von, que garante o direito dos 

estabelecimentos comerciais situados na orla do Estado de 

prepararem, produzirem e comercializarem a moqueca capixaba. 

Publicado no Ales Digital do dia 11/10/2019. Pareceres n.
os

 

256/2020, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade/legalidade, com emenda; 07/2020, da 

Comissão de Cultura e 33/2021, da Comissão de Finanças, ambos 

pela aprovação, com o acolhimento da emenda da Comissão de 

Justiça, todos publicados no Ales Digital dos dias em 29/09/2020, 

15/12/2020 e 13/07/2021. O Sr. Presidente coloca em discussão o 

projeto. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a 

sua votação. Posto em votação o projeto é aprovado com emenda. 

A Comissão de Justiça para Redação Final. (Assume a 

Presidência o Sr. Deputado Erick Musso.) O Sr. Presidente 

convoca a Comissão de Justiça, para oferecer parecer oral a 

Redação Final. O Sr. Deputado Gandini  faz a convocação e 

avoca para relatar a matéria que opina pela Constitucionalidade da 

emenda. Não havendo oradores para discutir o parecer, é 

anunciada sua votação, sendo aprovado pelos membros da 
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Comissão. O Projeto é devolvido a Mesa. O Sr. Presidente coloca 

em votação a Redação Final. Posta em votação a Redação Final é 

aprovada. A Secretaria para Extração dos autógrafos. É anunciada 

discussão única do Projeto de Lei nº 346/2020, do Deputado 

Doutor Hércules, que dispõe sobre normas, requisitos e critérios 

sobre doação de sangue. Publicado no Ales Digital do dia 

16/06/2020. Pareceres n.ºs 150/2021, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade/legalidade; 13/2021, da Comissão de Saúde e 

49/2021, da Comissão de Finanças, ambas pela aprovação, todos 

publicados no Ales Digital dos dias em 03/05/2021, 08/06/2021 e 

18/08/2021. O Sr. Presidente coloca em discussão o projeto. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posto em votação o projeto é aprovado. A Secretaria para 

Extração dos autógrafos. O Sr. Presidente Erick Musso propõe 

suprimir as fases da comunicações. Posto em votação é aprovado. 

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

presente sessão, antes, porém, convoca as senhoras e os senhores 

Deputados para a próxima que será extraordinária virtual hoje, ás 

dezessete horas e trinta e quatro minutos. Encerra-se a presente 

sessão às dezessete horas e trinta e um minuto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


