
    
      ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

       ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

79ª SESSÃO ORDINÁRIA HÍBRIDA, VIRTUAL E PRESENCIAL DA 19º LEGISLATURA. 

DIA: 01.09.2021 - 09:00 HORAS 

 

1ª PARTE: EXPEDIENTE PARA SIMPLES DESPACHO: 
 
 

1. Projeto de Lei nº 465/2021, do Deputado Torino Marques, que obriga as concessionárias 
dos serviços de telefonia fixa, celular, TV a cabo e internet a cancelarem a multa 
contratual de fidelidade quando o usuário comprovar a perda do vínculo empregatício 
após a adesão do contrato.  
 

2. Projeto de Lei nº 468/2021, do Deputado Marcos Garcia, que acrescenta item ao Anexo 
único da Lei nº 11.212 de 29 de outubro de 2020, que inclui no calendário oficial de 
eventos do estado do Espirito Santo, o "Junho Violeta”, o mês de conscientização e 
prevenção contra a violência à pessoa idosa.   

 
3. Projeto de Lei nº 469/2021, do Deputado Capitão Assumção, que proíbe a diferenciação 

entre os pacientes cobertos por planos ou seguros privados de assistência à saúde, 
quanto à definição do prazo de marcação de consultas, exames e outros procedimentos. 

 
4. Projeto de Resolução nº 019/2021, do Deputado Luiz Durão, que altera a Resolução nº 

2.555, de 28 de maio de 2008, que criou o Procon-Assembleia.  
 

5. Requerimento de Informação nº 1010/2021, da Deputada Janete de Sá ao Secretário de 
Estado de Gestão e Recursos Humanos, solicitando informações acerca vedação de 
servidores inativos e/ou da reserva para exercerem as atividades de Examinadores de 
Trânsito.  

 
6. Requerimento de Informação nº 1011/2021, da Deputada Janete de Sá ao Secretário 

Chefe da Casa Civil, solicitando informações acerca do contrato que foi assinado entre a 
seguradora e a PREVES. 

 
2ª PARTE: EXPEDIENTE SUJEITO A DELIBERAÇÃO: 
 
7. Requerimento nº 55/2021 da Mesa Diretora, de Sessão Solene, em homenagem aos 470 

anos da Catedral Metropolitana de Vitória, a realizar-se no dia 28 de setembro de 2021, 
às 19:00 horas.  
 

8. Indicação nº 3845/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Cariacica, ampliação de oferta de vagas 
na rede pública de ensino.  
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9. Indicação nº 3846/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, ampliação de 
oferta de vagas na rede pública de ensino.  

 
10. Indicação nº 3847/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Brejetuba, ampliação de oferta de vagas 
na rede pública de ensino.  

 
11. Indicação nº 3848/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Bom Jesus do Norte, ampliação de oferta 
de vagas na rede pública de ensino.  

 
12. Indicação nº 3849/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Vitória, ampliação de oferta de vagas na 
rede pública de ensino.  

 
13. Indicação nº 3850/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Barra de São Francisco, ampliação de 
oferta de vagas na rede pública de ensino.  

 
14. Indicação nº 3851/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Marechal Floriano, para 
humanização dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
15. Indicação nº 3852/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Marataízes, para 
humanização dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
16. Indicação nº 3853/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Mantenópolis, para 
humanização dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
17. Indicação nº 3854/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Linhares, para 
humanização dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
18. Indicação nº 3855/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Laranja da Terra, para 
humanização dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
19. Indicação nº 3856/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de João Neiva, para 
humanização dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  
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20. Indicação nº 3857/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, para 
humanização dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
21. Indicação nº 3858/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Jaguaré, para humanização 
dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
22. Indicação nº 3859/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Iúna, para humanização 
dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
23. Indicação nº 3860/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Itarana, para humanização 
dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
24. Indicação nº 3861/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, para 
humanização dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
25. Indicação nº 3862/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Itaguaçu, para 
humanização dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
26. Indicação nº 3863/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, à Presidente da Câmara Municipal de Irupi, para humanização dos 
espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
27. Indicação nº 3864/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Iconha, para humanização 
dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
28. Indicação nº 3865/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Ibitirama, para 
humanização dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
29. Indicação nº 3866/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, à Presidente da Câmara Municipal de Ibiraçu, para humanização 
dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
30. Indicação nº 3867/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Ibatiba, para humanização 
dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  
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31. Indicação nº 3868/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Guarapari, para 
humanização dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
32. Indicação nº 3869/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, à Presidente da Câmara Municipal de Guaçuí, para humanização 
dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
33. Indicação nº 3870/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Governador Lindenberg, 
para humanização dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
34. Indicação nº 3871/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Domingos Martins, para estruturação das 
sedes dos conselhos tutelares.  

 
35. Indicação nº 3872/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Fundão, para humanização 
dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
36. Indicação nº 3873/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Ecoporanga, para 
humanização dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
37. Indicação nº 3874/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Dores do Rio Preto, para 
humanização dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
38. Indicação nº 3875/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, à Presidente da Câmara Municipal de Domingos Martins, para 
humanização dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
39. Indicação nº 3876/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Divino São Lourenço, para 
humanização dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
40. Indicação nº 3877/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Conceição do Castelo, para 
humanização dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
41. Indicação nº 3878/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Conceição da Barra, para 
humanização dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  
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42. Indicação nº 3879/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Castelo, para humanização 
dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
43. Indicação nº 3881/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Cariacica, para 
humanização dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
44. Indicação nº 3882/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, 
para humanização dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
45. Indicação nº 3884/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Divino São Lourenço, para estruturação 
das sedes dos conselhos tutelares.  

 
46. Indicação nº 3885/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Conceição do Castelo, para estruturação 
das sedes dos conselhos tutelares.  

 
47. Indicação nº 3886/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Conceição da Barra, para estruturação 
das sedes dos conselhos tutelares.  

 
48. Indicação nº 3887/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Colatina, para estruturação das sedes dos 
conselhos tutelares.  

 
49. Indicação nº 3888/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Castelo, para estruturação das sedes dos 
conselhos tutelares.  

 
50. Indicação nº 3889/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, para 
estruturação das sedes dos conselhos tutelares.  

 
51. Indicação nº 3891/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Brejetuba, para estruturação das sedes 
dos conselhos tutelares.  

 
52. Indicação nº 3892/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Vila Velha, para estruturação das sedes 
dos conselhos tutelares.  
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53. Indicação nº 3893/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Vila Valério, para estruturação das sedes 
dos conselhos tutelares.  

 
54. Indicação nº 3894/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Vila Pavão, para estruturação das sedes 
dos conselhos tutelares.  

 
55. Indicação nº 3895/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Viana, para estruturação das sedes dos 
conselhos tutelares.  

 
56. Indicação nº 3896/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, para 
estruturação das sedes dos conselhos tutelares.  

 
57. Indicação nº 3897/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Vargem Alta, para estruturação das sedes 
dos conselhos tutelares.  

 
58. Indicação nº 3898/2021, 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.  

 
59. Indicação nº 3899/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Mimoso do Sul, para disponibilizar uma 
equipe técnica psicossocial e equipe técnica de interpretação de libra e braille em todos 
os serviços de saúde do município.  

 
60. Indicação nº 3900/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Marilândia, para disponibilizar uma 
equipe técnica psicossocial e equipe técnica de interpretação de libra e braille em todos 
os serviços de saúde do município.  
 

61. Indicação nº 3901/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Marechal Floriano, para disponibilizar 
uma equipe técnica psicossocial e equipe técnica de interpretação de libra e braille em 
todos os serviços de saúde do município.  

 
62. Indicação nº 3902/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Marataízes, para disponibilizar uma 
equipe técnica psicossocial e equipe técnica de interpretação de libra e braille em todos 
os serviços de saúde do município.  
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63. Indicação nº 3903/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Mantenópolis, para disponibilizar uma 
equipe técnica psicossocial e equipe técnica de interpretação de libra e braille em todos 
os serviços de saúde do município.  

 
64. Indicação nº 3904/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Linhares, para disponibilizar uma equipe 
técnica psicossocial e equipe técnica de interpretação de libra e braille em todos os 
serviços de saúde do município.  

 
65. Indicação nº 3905/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Laranja da Terra, para disponibilizar uma 
equipe técnica psicossocial e equipe técnica de interpretação de libra e braille em todos 
os serviços de saúde do município.  

 
66. Indicação nº 3906/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de João Neiva, para disponibilizar uma 
equipe técnica psicossocial e equipe técnica de interpretação de libra e braille em todos 
os serviços de saúde do município.  

 
67. Indicação nº 3907/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro, para disponibilizar 
uma equipe técnica psicossocial e equipe técnica de interpretação de libra e braille em 
todos os serviços de saúde do município.  

 
68. Indicação nº 3908/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Jaguaré, para disponibilizar uma equipe 
técnica psicossocial e equipe técnica de interpretação de libra e braille em todos os 
serviços de saúde do município.  

 
69. Indicação nº 3909/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Itapemirim, para disponibilizar uma 
equipe técnica psicossocial e equipe técnica de interpretação de libra e braille em todos 
os serviços de saúde do município.  

 
70. Indicação nº 3910/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas ao Deputado Federal Felipe Rigoni, para Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, capacitado e ativo em todos os 
municípios.  

 
71. Indicação nº 3911/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas ao Deputado Federal Evair de Melo, para Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, capacitado e ativo em todos os 
municípios.  
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72. Indicação nº 3912/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas ao Deputado Federal Da Vitória, para Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, capacitado e ativo em todos os 
municípios.  

 
73. Indicação nº 3913/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas ao Deputado Federal Amaro Neto, para Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, capacitado e ativo em todos os 
municípios.  

 
74. Indicação nº 3914/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, para 
disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e equipe técnica de interpretação de libra 
e braille em todos os serviços de saúde do município.  

 
75. Indicação nº 3916/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Santa Teresa, para 
humanização dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
76. Indicação nº 3918/2021, 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 
humanização dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
77. Indicação nº 3920/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, para 
humanização dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
78. Indicação nº 3921/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Rio Bananal, para 
humanização dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
79. Indicação nº 3922/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Presidente Kennedy, para 
humanização dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
80. Indicação nº 3923/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Ponto Belo, para 
humanização dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
81. Indicação nº 3924/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Piúma, para humanização 
dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
82. Indicação nº 3925/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Pinheiros, para 
humanização dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  
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83. Indicação nº 3949/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Itaguaçu, para instituir piso 
salarial estadual digno.  

 
84. Indicação nº 3950/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, para instituir 
piso salarial estadual digno.  

 
85. Indicação nº 3951/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Itarana, para instituir piso 
salarial estadual digno.  

 
86. Indicação nº 3952/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Iúna, para instituir piso 
salarial estadual digno.  

 
87. Indicação nº 3953/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Jaguaré, para instituir piso 
salarial estadual digno.  

 
88. Indicação nº 3954/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Viana, para humanização 
dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
89. Indicação nº 3955/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Vila Pavão, para 
humanização dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
90. Indicação nº 3956/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Vila Valério, para 
humanização dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
91. Indicação nº 3958/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Ibiraçu, para aquisição e manutenção de 
equipamentos eletrônicos e materiais de expediente.  

 
92. Indicação nº 3959/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha, para 
humanização dos espaços físicos das sedes dos conselhos tutelares.  

 
93. Indicação nº 3960/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Ibitirama, para aquisição e manutenção 
de equipamentos eletrônicos e materiais de expediente.  

 



         EXPEDIENTE  DA 78ª  SESSÃO ORDINÁRIA HÍBRIDA, VIRTUAL E PRESENCIAL DA 19.ª LEGISLATURA – 31.08.2021. 
 

10 

94. Indicação nº 3961/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Iconha, para aquisição e manutenção de 
equipamentos eletrônicos e materiais de expediente.  

 
95. Indicação nº 3962/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Irupi, para aquisição e manutenção de 
equipamentos eletrônicos e materiais de expediente.  

 
96. Indicação nº 3963/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Itaguaçu, para aquisição e manutenção 
de equipamentos eletrônicos e materiais de expediente.  

 
97. Indicação nº 3964/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Itapemirim, para aquisição e manutenção 
de equipamentos eletrônicos e materiais de expediente.  

 
98. Indicação nº 4827/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua, para 
aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do conselho tutelar.  

 
99. Indicação nº 4828/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Baixo Guandu, para 
aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do conselho tutelar.  

 
100. Indicação nº 4829/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Barra de São Francisco, 
para aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do conselho 
tutelar.  

 
101. Indicação nº 4830/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Boa Esperança, para 
aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do conselho tutelar.  

 
102. Indicação nº 4831/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, para 
aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do conselho tutelar.  

 
103. Indicação nº 4832/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Brejetuba, para aquisição 
de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do conselho tutelar.  

 
104. Indicação nº 4833/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Afonso Cláudio, para 
aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do conselho tutelar.  
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105. Indicação nº 4834/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Cariacica, para aquisição de 
veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do conselho tutelar.  

 
106. Indicação nº 4835/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Aracruz, para aquisição de 
veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do conselho tutelar.  

 
107. Indicação nº 4836/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, 
para aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do conselho 
tutelar.  

 
108. Indicação nº 4837/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Castelo, para aquisição de 
veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do conselho tutelar.  

 
109. Indicação nº 4838/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Colatina, para aquisição de 
veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do conselho tutelar.  

 
110. Indicação nº 4839/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Conceição da Barra, para 
aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do conselho tutelar.  

 
111. Indicação nº 5114/2021, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, ao Governador do 

Estado, para construção de um auditório na Escola Estadual de Ensino Fundamental e 
Médico João Bley, Município de Castelo/ES.  

 
112. Indicação nº 5161/2021, do Deputado Theodorico Ferraço, ao Governador do Estado, 

para remoção dos blocos de pedra, em risco de deslizamento, na Comunidade de São 
José de Fruteiras, Vargem Alta.  

 
113. Indicação nº 5162/2021, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, 

para reforço na sinalização de trânsito e pintura da faixa de rolamento dos veículos na 
Rodovia ES 060 Vila Velha.  

 
114. Indicação nº 5163/2021, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, 

para reposicionamento da faixa de pedestres e melhoria na sinalização da Rodovia ES-
080, na saída da Ponte Florentino Avidos, Colatina.  

 
115. Indicação nº 5164/2021, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, 

para criar um espaço com sinalização para embarque e desembarque de veículos de 
aplicativos e taxis, compartilhado com os coletivos.  
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116. Indicação nº 5289/2021, do Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para 
construção de ciclovias no município de Alfredo Chaves.  

 


