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Setuagésimo Oitava Sessão Ordinária Virtual Hibrida da Terceira 

Sessão Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura, 

realizada em trinta e um 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. Presidente 

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 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 195/2021, 

encaminha o Projeto de Lei Complementar n° 21/2021, que 

"reorganiza a Estrutura Organizacional Básica da Fundação de 

Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo – FAPES e dá 

outras providências". Após o cumprimento do artigo 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Ciência e 

Tecnologia  e de Finanças. Mensagem nº 219/2021, encaminha o 

Projeto de Lei n° 456/2021, que "Abre o Crédito Especial no 

valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), em favor da Secretaria 

de Estado De Meio Ambiente e Recursos Hídricos". À Comissão 

de Finanças. Projeto de Lei nº 464/2021, do Deputado Marcelo 

Santos, que acrescenta item ao Anexo Único da Lei nº 11.212, de 

29 de outubro de 2020, instituindo o Dia do Aniversário do 

http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=114302&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=114302&ano=2021
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Município de Ibatiba, a ser celebrado, anualmente, no dia 07 do 

mês de novembro, incluindo-o no Calendário Oficial do Estado do 

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

Regimento Interno. Projeto de Lei nº 466/2021, do Deputado 

Doutor Hércules, que acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 

10.973, de 15 de janeiro de 2019, instituindo o Dezembro 

Transparente, dedicado à promoção de ações que visem à 

implantação de uma cultura de transparência, de prevenção e de 

combate à corrupção durante todo o ano. À Comissão de Justiça 

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

467/2021, 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 do Congo”, a ser lembrado no dia 26 de dezembro. 

À Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento 

Interno. Projeto de Decreto Legislativo nº 44/2021, do Deputado 

Hudson Leal, que acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 

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

de Cidadão Espírito-santense a Senhora Fernanda Helena 

Guimarães Costa. Às Comissões de Justiça e de Cidadania na 

forma do artigo 276 do Regimento Interno. Parecer nº 360/2021, 

da Comissão de Justiça, pela manutenção do Veto Parcial, do 

Projeto de Lei nº 163/2021, oriundo da Mensagem 

Governamental nº 48/2021, do Governador do Estado, 

encaminhando que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e 

execução da Lei Orçamentária para o exercício de 2022 e dá 

outras providências. Inclua-se na ordem do dia da próxima sessão. 

Requerimento de Informação nº 992/2021, do Deputado Carlos 

Von ao Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações 

sobre a Emenda Parlamentar à Lei Orçamentária Anual, sendo 

partes a Secretaria de Estado da Saúde e a Associação Evangélica 

Beneficente Espírito Santense. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 993/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações sobre o 

processo de nº 2021-HV43H. Oficie-se. Requerimento de 
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Informação nº 994/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações sobre o 

contrato Nº 0093/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 

995/2021, do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de 

Estado da Saúde, solicitando informações sobre o contrato Nº 

0094/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 996/2021, 

do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado da 

Saúde, solicitando informações sobre o contrato Nº 0091/2021. 

Oficie-se. Requerimento de Informação nº 997/2021, do 

Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de Gestão e 

recursos Humanos, solicitando informações sobre a PORTARIA 

Nº 071-R. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 998/2021, 

do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de 

Gestão e recursos Humanos, solicitando informações sobre o 

processo de nº 2021-K2DNW. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 999/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado de Agricultura, solicitando informações 

sobre o Aviso de Licitação 0090/2021. Oficie-se. Requerimento 

de Informação nº 1000/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado de Agricultura, solicitando informações 

sobre o processo de nº 88741141. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1001/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado de Agricultura, solicitando informações 

sobre o Aviso de Licitação 0089/2021. Oficie-se. Requerimento 

de Informação nº 1002/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações sobre a 

Ordem de Fornecimento 690/2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1003/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações sobre a 

Ordem de Fornecimento 2427/2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1004/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, solicitando 

informações sobre o contrato Nº 007/2021. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1005/2021, do Deputado Capitão 
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Assumção ao Secretário de Estado da Saúde, solicitando 

informações sobre a Ordem de Fornecimento 2445/2021. Oficie-

se. Requerimento de Informação nº 1006/2021, do Deputado 

Capitão Assumção ao Secretário de Estado da Saúde, solicitando 

informações sobre a Ordem de Fornecimento 2449/2021. Oficie-

se. Requerimento de Informação nº 1007/2021, do Deputado 

Capitão Assumção ao Secretário de Estado da Saúde, solicitando 

informações sobre a Ordem de Fornecimento 2444/2021. Oficie-

se. Requerimento de Informação nº 1008/2021, do Deputado 

Capitão Assumção ao Secretário de Estado da Saúde, solicitando 

informações sobre a Ordem de Fornecimento 2442/2021. Oficie-

se. Requerimento de Informação nº 1009/2021, do Deputado 

Capitão Assumção ao Secretário de Estado da Segurança Pública, 

solicitando informações sobre a elevação nos índices de violência 

em nosso Estado. Oficie-se. 2ª Parte: Expediente sujeito a 

deliberação: Requerimento de Urgência n° 164/2021, do 

Deputado Dary Pagung, Líder do Governo,  para o  Projeto de Lei 

n° 391/2021, oriundo da Mensagem governamental nº 178/2021, 

que “institui o Programa Capixaba de Fomento à Implementação 

de Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral 

e dá outras providências”. O Sr. Presidente coloca em votação o 

requerimento. Encaminha a votação o Sr. Deputado Dary Pagung. 

Posto em votação o requerimento é aprovado. Fazem justificação 

de voto os Srs. Deputados: Sergio Majeski e Freitas. 

Requerimento de Urgência n° 181/2021, do Deputado Dary 

Pagung, Líder do Governo,  para o  Projeto de Lei Complementar 

n° 19/2021, oriundo da Mensagem governamental nº 168/2021, 

que “Institui o Estatuto Estadual da Microempresa, da Empresa de 

Pequeno Porte e do Microempreendedor Individual, e dá outras 

providências". O Sr. Presidente coloca em votação o 

requerimento.  Posto em votação o requerimento é aprovado. 

Requerimento de Urgência n° 195/2021, do Deputado Dary 

Pagung, Líder do Governo,  para o  Projeto de Lei nº 456/2021, 

oriundo da Mensagem governamental nº 219/2021, que " abre o 

http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=118699&tipo=12&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=118699&tipo=12&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=118699&tipo=12&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=118699&tipo=12&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=118699&tipo=12&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=118699&tipo=12&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=118699&tipo=12&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=118701&tipo=12&ano=2021
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crédito especial no valor de r$ 100.000,00 (cem mil reais), em 

favor da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos". O Sr. Presidente coloca em votação o requerimento.  

Posto em votação o requerimento é aprovado. Requerimento de 

Urgência n° 196/2021, do Deputado Dary Pagung, Líder do 

Governo,  para o  Projeto de Lei Complementar n° 21/2021, 

oriundo da Mensagem governamental nº 195/2021, que 

"reorganiza a Estrutura Organizacional Básica da Fundação de 

Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo – FAPES e dá 

outras providências". O Sr. Presidente coloca em votação o 

requerimento.  Posto em votação o requerimento é aprovado. 

Requerimento de Urgência nº 198/2021, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense e outras ao Projeto de Lei nº 439/2021, de sua 

autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de placa 

informativa com informação acerca das cores de bengalas 

utilizadas por pessoas com deficiência visual nos 

estabelecimentos comerciais do Estado do Espírito Santo. O Sr. 

Presidente coloca em votação o requerimento. Encaminha a 

votação o Sr. Deputado Delegado Danilo Bahiense. Posto em 

votação o requerimento é aprovado. Requerimento de Urgência nº 

199/2021, do Deputado Dr. Emílio Mameri, Líder do PSDB, ao 

Projeto de Lei nº 361/2021, de sua autoria, que institui a Política 

Estadual para a População Migrante, dispõe sobre seus objetivos, 

princípios, diretrizes e ações prioritárias no Estado do Espírito 

Santo. O Sr. Presidente coloca em votação o requerimento.  Posto 

em votação o requerimento é aprovado. Indicação nº 3724/2021, 

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

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Linhares, 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 3725/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Laranja da Terra, para instituir piso salarial estadual digno. O Sr. 

http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=118701&tipo=12&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=118701&tipo=12&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=118701&tipo=12&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=118699&tipo=12&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=118699&tipo=12&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=118699&tipo=12&ano=2021
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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 3726/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de João Neiva, 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 3727/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Jerônimo Manteiro, 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 3728/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Jaguaré, 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 3729/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Iúna, 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 3730/2021, 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 3731/2021, 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 
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a sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 

Indicação nº 3732/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Itaguaçu, 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 3734/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Iconha, 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 3735/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Ibitirama, 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 3736/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Ibiraçu, 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 3737/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Ibatiba, 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 3738/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito 

Municipal de Guarapari, 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 3739/2021, da 
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Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Guaçuí, 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 3740/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Governador Lindenberg, 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 3741/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Fundão, 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 3742/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Ecoporanga, 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 3743/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Dores do Rio Preto, 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 3744/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

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. 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 3745/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Domingos Martins, 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 3746/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

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. O Sr. Presidente coloca 

em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 3747/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito 

Municipal de Divino São Lourenço, 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 

3748/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 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. O Sr. Presidente coloca 

em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 3749/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito 

Municipal de Conceição do Castelo, 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 

3750/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de 
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Marataízes, para disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 

equipe técnica de interpretação de libra e braille em todos os 

serviços de saúde do município. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão 

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

Indicação nº 3751/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

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. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3752/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Conceição da Barra, 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 3753/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Colatina, 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 3754/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a 

sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação 

nº 3756/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Laranja da Terra, para disponibilizar uma equipe 



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

11 

técnica psicossocial e equipe técnica de interpretação de libra e 

braille em todos os serviços de saúde do município. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3757/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a 

sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação 

nº 3758/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Cariacica, 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 3759/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara 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. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão 

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

Indicação nº 3760/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Cachoeiro 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 3761/2021, 

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

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Jaguaré, para 

disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e equipe técnica de 
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interpretação de libra e braille em todos os serviços de saúde do 

município. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3762/2021, 

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

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Brejetuba, 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 3763/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Bom Jesus do Norte, 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 3764/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Boa Esperança, 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 3765/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Barra de São Francisco, 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 3766/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Baixo Guandu, 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 3767/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Iúna, para disponibilizar uma equipe técnica 
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psicossocial e equipe técnica de interpretação de libra e braille em 

todos os serviços de saúde do município. O Sr. Presidente coloca 

em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 3768/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito 

Municipal de Atílio Vivacqua, 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 3769/2021, 

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

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Itarana, para 

disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e equipe técnica de 

interpretação de libra e braille em todos os serviços de saúde do 

município. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3771/2021, 

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

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Aracruz, 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 3772/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Irupi, para disponibilizar uma equipe técnica 

psicossocial e equipe técnica de interpretação de libra e braille em 

todos os serviços de saúde do município. O Sr. Presidente coloca 

em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 3773/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito 

Municipal de Apiacá, 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 3774/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Iconha, para 

disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e equipe técnica de 

interpretação de libra e braille em todos os serviços de saúde do 

município. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3775/2021, 

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

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Ibitirama, 

para disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e equipe 

técnica de interpretação de libra e braille em todos os serviços de 

saúde do município. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a 

sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação 

nº 3776/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Anchieta, 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 3777/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Ibiraçu, para 

disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e equipe técnica de 

interpretação de libra e braille em todos os serviços de saúde do 

município. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3778/2021, 

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

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Alto Rio Novo, 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 3779/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 
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Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Ibatiba, para disponibilizar uma equipe técnica 

psicossocial e equipe técnica de interpretação de libra e braille em 

todos os serviços de saúde do município. O Sr. Presidente coloca 

em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 3780/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente 

da Câmara Municipal de Guarapari, para disponibilizar uma 

equipe técnica psicossocial e equipe técnica de interpretação de 

libra e braille em todos os serviços de saúde do município. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3781/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Guaçuí, para 

disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e equipe técnica de 

interpretação de libra e braille em todos os serviços de saúde do 

município. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3782/2021, 

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

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Governador 

Lindenberg, para disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 

equipe técnica de interpretação de libra e braille em todos os 

serviços de saúde do município. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão 

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

Indicação nº 3783/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Fundão, para disponibilizar uma equipe técnica 

psicossocial e equipe técnica de interpretação de libra e braille em 

todos os serviços de saúde do município. 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 3784/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente 

da Câmara Municipal de Ecoporanga, para disponibilizar uma 

equipe técnica psicossocial e equipe técnica de interpretação de 

libra e braille em todos os serviços de saúde do município. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3785/2021, 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 disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 

equipe técnica de interpretação de libra e braille em todos os 

serviços de saúde do município. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão 

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

Indicação nº 3786/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas à Presidente da Câmara 

Municipal de Domingos Martins, para disponibilizar uma equipe 

técnica psicossocial e equipe técnica de interpretação de libra e 

braille em todos os serviços de saúde do município. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3787/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Divino São 

Lourenço, para disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 

equipe técnica de interpretação de libra e braille em todos os 

serviços de saúde do município. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão 

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

Indicação nº 3788/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Conceição do Castelo, para disponibilizar uma 
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equipe técnica psicossocial e equipe técnica de interpretação de 

libra e braille em todos os serviços de saúde do município. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3789/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Marilândia, 

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 3790/2021, 

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

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Conceição 

da Barra, para disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 

equipe técnica de interpretação de libra e braille em todos os 

serviços de saúde do município. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão 

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

Indicação nº 3791/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Colatina, para disponibilizar uma equipe técnica 

psicossocial e equipe técnica de interpretação de libra e braille em 

todos os serviços de saúde do município. O Sr. Presidente coloca 

em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 3792/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente 

da Câmara Municipal de Castelo, para disponibilizar uma equipe 

técnica psicossocial e equipe técnica de interpretação de libra e 

braille em todos os serviços de saúde do município. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3793/2021, da 

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

para disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e equipe 

técnica de interpretação de libra e braille em todos os serviços de 

saúde do município. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a 

sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação 

nº 3794/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, para disponibilizar uma 

equipe técnica psicossocial e equipe técnica de interpretação de 

libra e braille em todos os serviços de saúde do município. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3795/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Brejetuba, 

para disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e equipe 

técnica de interpretação de libra e braille em todos os serviços de 

saúde do município. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a 

sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação 

nº 3796/2021, 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 disponibilizar uma equipe 

técnica psicossocial e equipe técnica de interpretação de libra e 

braille em todos os serviços de saúde do município. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3797/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Boa 

Esperança, para disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 

equipe técnica de interpretação de libra e braille em todos os 

serviços de saúde do município. 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 3799/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de 

Marilândia, 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 3800/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal Barra de São Francisco, para disponibilizar uma equipe 

técnica psicossocial e equipe técnica de interpretação de libra e 

braille em todos os serviços de saúde do município. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3801/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Baixo 

Guandu, para disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 

equipe técnica de interpretação de libra e braille em todos os 

serviços de saúde do município. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão 

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

Indicação nº 3802/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Atílio Vivacqua, para disponibilizar uma equipe 

técnica psicossocial e equipe técnica de interpretação de libra e 

braille em todos os serviços de saúde do município. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3803/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Aracruz, 

para disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e equipe 
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técnica de interpretação de libra e braille em todos os serviços de 

saúde do município. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a 

sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação 

nº 3804/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Apiacá, para disponibilizar uma equipe técnica 

psicossocial e equipe técnica de interpretação de libra e braille em 

todos os serviços de saúde do município. O Sr. Presidente coloca 

em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 3805/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente 

da Câmara Municipal de Anchieta, para disponibilizar uma equipe 

técnica psicossocial e equipe técnica de interpretação de libra e 

braille em todos os serviços de saúde do município. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3807/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Alto Rio 

Novo, para disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 

equipe técnica de interpretação de libra e braille em todos os 

serviços de saúde do município. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão 

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

Indicação nº 3808/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de 

Marataízes, 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 3809/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 
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Municipal de Alfredo Chaves, para disponibilizar uma equipe 

técnica psicossocial e equipe técnica de interpretação de libra e 

braille em todos os serviços de saúde do município. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3810/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Alegre, para 

disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e equipe técnica de 

interpretação de libra e braille em todos os serviços de saúde do 

município. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3811/2021, 

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

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Águia 

Branca, para disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 

equipe técnica de interpretação de libra e braille em todos os 

serviços de saúde do município. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão 

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

Indicação nº 3812/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Água Doce do Norte, para disponibilizar uma 

equipe técnica psicossocial e equipe técnica de interpretação de 

libra e braille em todos os serviços de saúde do município. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3813/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Afonso 

Cláudio, para disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 

equipe técnica de interpretação de libra e braille em todos os 

serviços de saúde do município. 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 3814/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Vitória, para disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 

equipe técnica de interpretação de libra e braille em todos os 

serviços de saúde do município. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão 

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

Indicação nº 3815/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Vila Velha, para disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 

equipe técnica de interpretação de libra e braille em todos os 

serviços de saúde do município. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão 

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

Indicação nº 3816/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Vila Valério, para disponibilizar uma equipe técnica psicossocial 

e equipe técnica de interpretação de libra e braille em todos os 

serviços de saúde do município. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão 

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

Indicação nº 3817/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Vila Pavão, para disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 

equipe técnica de interpretação de libra e braille em todos os 

serviços de saúde do município. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão 

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

Indicação nº 3818/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Viana, para disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 

equipe técnica de interpretação de libra e braille em todos os 

serviços de saúde do município. 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 3819/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Venda Nova do Imigrante, para disponibilizar uma equipe técnica 

psicossocial e equipe técnica de interpretação de libra e braille em 

todos os serviços de saúde do município. O Sr. Presidente coloca 

em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 3820/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito 

Municipal de Vargem Alta, para disponibilizar uma equipe 

técnica psicossocial e equipe técnica de interpretação de libra e 

braille em todos os serviços de saúde do município. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3821/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Sooretama, para 

disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e equipe técnica de 

interpretação de libra e braille em todos os serviços de saúde do 

município. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3822/2021, 

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

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Serra, para disponibilizar 

uma equipe técnica psicossocial e equipe técnica de interpretação 

de libra e braille em todos os serviços de saúde do município. O 

Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3823/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, para 

disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e equipe técnica de 
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interpretação de libra e braille em todos os serviços de saúde do 

município. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3824/2021, 

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

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de São Mateus, para 

disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e equipe técnica de 

interpretação de libra e braille em todos os serviços de saúde do 

município. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3825/2021, 

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

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de São Jose do Calçado, para 

disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e equipe técnica de 

interpretação de libra e braille em todos os serviços de saúde do 

município. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3826/2021, 

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

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

disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e equipe técnica de 

interpretação de libra e braille em todos os serviços de saúde do 

município. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3827/2021, 

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

sobre Drogas à Prefeita Municipal de São Domingos do Norte, 

para disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e equipe 

técnica de interpretação de libra e braille em todos os serviços de 

saúde do município. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a 

sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação 

nº 3828/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

25 

Santa Teresa, para disponibilizar uma equipe técnica psicossocial 

e equipe técnica de interpretação de libra e braille em todos os 

serviços de saúde do município. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão 

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

Indicação nº 3829/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Santa Maria de Jetibá, para disponibilizar uma equipe técnica 

psicossocial e equipe técnica de interpretação de libra e braille em 

todos os serviços de saúde do município. O Sr. Presidente coloca 

em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 3830/2021, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito 

Municipal de Santa Leopoldina, para disponibilizar uma equipe 

técnica psicossocial e equipe técnica de interpretação de libra e 

braille em todos os serviços de saúde do município. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3831/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Rio Novo 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3832/2021, 

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

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Rio Bananal, para 

disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e equipe técnica de 

interpretação de libra e braille em todos os serviços de saúde do 

município. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3833/2021, 
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da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Presidente Kennedy, para 

disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e equipe técnica de 

interpretação de libra e braille em todos os serviços de saúde do 

município. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3834/2021, 

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

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Ponto Belo, para 

disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e equipe técnica de 

interpretação de libra e braille em todos os serviços de saúde do 

município. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3835/2021, 

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

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Piúma, para disponibilizar 

uma equipe técnica psicossocial e equipe técnica de interpretação 

de libra e braille em todos os serviços de saúde do município. O 

Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3836/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Pinheiros, para 

disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e equipe técnica de 

interpretação de libra e braille em todos os serviços de saúde do 

município. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3837/2021, 

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

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Pedro Canário, para 

disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e equipe técnica de 

interpretação de libra e braille em todos os serviços de saúde do 

município. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 
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Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3838/2021, 

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

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Pancas, para disponibilizar 

uma equipe técnica psicossocial e equipe técnica de interpretação 

de libra e braille em todos os serviços de saúde do município. O 

Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3839/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Nova Venécia, para 

disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e equipe técnica de 

interpretação de libra e braille em todos os serviços de saúde do 

município. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3840/2021, 

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

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Muqui, para disponibilizar 

uma equipe técnica psicossocial e equipe técnica de interpretação 

de libra e braille em todos os serviços de saúde do município. O 

Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3842/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Muniz Freire, para 

disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e equipe técnica de 

interpretação de libra e braille em todos os serviços de saúde do 

município. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3843/2021, 

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

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Mucurici, para 

disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e equipe técnica de 

interpretação de libra e braille em todos os serviços de saúde do 

município. 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 3844/2021, 

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

sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Montanha, para 

disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e equipe técnica de 

interpretação de libra e braille em todos os serviços de saúde do 

município. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5011/2021, 

do Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para 

instalação de píeres atracadouros no canal 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 5042/2021, do 

Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para 

pavimentação asfáltica ou manutenção dos trechos precários da 

Rodovia ES-477 Manoel Loyola, no trecho situado entre a 

Rodosol e o Acquamania, 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 5126/2021, do Deputado Torino Marques, 

ao Governador do Estado, para reforço da segurança pública no 

bairro Bela Aurora, 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 5127/2021, do Deputado Torino Marques, ao 

Governador do Estado, para instalação de quebra-molas, na 

Rodovia Josil Espíndula Agostini, Bairro Penha, Município de 

Santa Teresa. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua 

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

5128/2021, do Deputado Torino Marques, ao Governador do 

Estado, para elaboração e aplicação de um projeto/convênio de 

aquisição de armas apreendidas pelos Policiais Civis e Militares. 
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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 5129/2021, do 

Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, para que 

encaminhe, a este Poder, Projeto de Lei para assegurar o direito 

ao parto humanizado nos estabelecimentos públicos de saúde 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 5130/2021, do Deputado Dary Pagung, ao Governador do 

Estado, para reforma do Centro Assistencial Maria Giovannina 

Gallotti – CAMAG – lar dos velhinhos do Caparaó, no Município 

de Irupi - ES. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua 

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

5131/2021, do Deputado Dary Pagung, ao Governador do Estado, 

para construção de Ginásio de Esportes do Município de Irupi - 

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

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5132/2021, 

do Deputado Dary Pagung, ao Governador do Estado, para 

construção de uma nova Escola com c mesma denominação da 

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio José Pinto 

Coelho - EEEFM, Localizada no Município ne Santa Teresa, ES. 

O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5133/2021, do 

Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Governador do Estado, 

para manutenção da Rodovia Leste-Oeste / ES-471. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5159/2021, do 

Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para 

aquisição de produtos através do PNAE – Programa Nacional de 
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Alimentação Escolar 2021. O Sr. 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: Torino Marques, Delgado 

Danilo Bahiense, Freitas e Bruno Lamas.(O Sr. Presidente faz a 

leitura dos seguintes comunicados: ‘’Considerando que o 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, foi lido no expediente do dia 

30/08/2021 e recebeu despacho desta presidência para que após o 

cumprimento do artigo 120 do regimento interno, seja 

encaminhado às comissões de Justiça, de Meio Ambiente, de 

Saúde e de Finanças. Considerando o disposto no artigo 178 do 

regimento interno desta Casa Legislativa, verificou-se haver 

correlação de objeto da presente proposição ao Projeto de Lei nº 

1037/2019, de autoria do Ex-Deputado Delegado Lorenzo 

Pazolini. Determino, que o despacho desta presidência seja 

retificado, e que o Projeto de Lei nº 463/2021, seja juntado ao 

Projeto de Lei nº 1037/2019. Considerando o disposto no artigo 

178 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, determino a 

juntada do Projeto de Lei nº. 433/2021, de autoria do Deputado 

Delegado Danilo Bahiense, ao Projeto de Lei nº. 624/2019, de 

autoria da Deputada Iriny Lopes, por versarem sobre matérias 

correlatas. (Reserva de vagas para mulheres em situação de 

vulnerabilidade econômica decorrente de violência doméstica e 

familiar’’.) Passa-se para a fase da ordem do dia: É anunciada 

discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, da Constituição 

Estadual, do veto total, aposto ao Projeto de Lei nº 241/2021, de 

autoria do Deputado Bruno Lamas, que estabelece direitos e 

deveres do contribuinte de pedágio em vias públicas de todo o 

território do Estado do Espírito Santo e dá outras providências. 

Publicado no ALES Digital do dia 08/06/2021. Mensagem de 

Veto nº 27/2021, publicada no ALES digital do dia 26/07/2021. 

(Assume a Presidência o Sr. Deputado Dary Pagung) O Sr. 
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Presidente convoca a Comissão de Constituição e Justiça para 

oferecer parecer oral ao Veto. O Sr. Deputado Vandinho Leite faz 

a convocação, e designa o Sr. Deputado Marcelo Santos para 

relatar a matéria que opina pela rejeição do Veto. Encaminha a 

votação como autor o Sr. Deputado Bruno Lamas. 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. (Assume a Presidência o Sr. Deputado Adilson 

Espindula) Encaminha votação o Sr. Deputado Dary Pagung 

como líder do Governo. 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. os Srs. Deputados Coronel Alexandre Quintino, 

Dary Pagung, Dr. Emilio Mameri,  Freitas,  Hudson Leal,  

Luciano Machado, Marcos Garcia, Marcos Madureira, Pr. Marcos 

Mansur, Raquel Lessa, Renzo Vasconcelos e Vandinho Leite. 

Votam não ao veto os Srs. Deputados Bruno Lamas, Carlos Von, 

Capitão Assumção, Delegado Danilo Bahiense, Doutor Hércules, 

Dr. Rafael Favatto, Iriny Lopes, Janete de Sá, Marcelo Santos, 

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  (Assume a Presidência o Sr. Deputado Marcelo 

Santos) É anunciada discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, 

da Constituição Estadual, do veto total, aposto ao Projeto de Lei 

nº 768/2019, de autoria do Ex-Deputado Delegado Lorenzo 

Pazolini, que obriga as Concessionárias de Serviços Públicos de 

água, luz, telefonia fixa, telefonia móvel e de internet a 

disponibilizarem, nas faturas de consumo, informações sobre 

débitos vencidos. Publicado no ALES Digital do dia 

12/09/2019. Mensagem de Veto nº 28/2021, publicada no ALES 
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digital do dia 27/07/2021. Parecer nº 361/2021, votada na 21ª 

reunião da Comissão de Justiça, do dia 17/08/2021, 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 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 os Srs. Deputados Adilson Espindula, 

Alexandre Xambinho, Bruno Lamas, Coronel Alexandre  

Quintino, Dary Pagung, Dr. Emilio Mameri, Dr. Rafael Favatto, 

Freitas, Gandini, Iriny Lopes, Janete de Sá, Luciano Machado, 

Marcos Garcia, Marcos Madureira, Pr. Marcos Mansur, Raquel 

Lessa, Sergio Majeski e Vandinho Leite. Votam não ao veto os 

Srs. Deputados Carlos Von, Capitão Assumção, Delegado Danilo 

Bahiense, Doutor Hércules, 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 total, aposto ao 

Projeto de Lei nº 564/2019, de autoria do Ex-Deputado Delegado 

Lorenzo Pazolini, que obriga as concessionárias de energia 

elétrica do Estado do Espírito Santo a disponibilizarem pela 

internet a medição do consumo de energia elétrica em tempo real 

aos usuários do serviço. Publicado no ALES Digital do dia 

10/07/2021. Mensagem de Veto nº 29/2021, publicada no ALES 

digital do dia 27/07/2021. O Sr. Presidente convoca a Comissão 

de Constituição e Justiça para oferecer parecer oral ao Veto. O Sr. 

Deputado Gandini faz a convocação, e designa o Sr. Deputado 

Marcos Garcia para relatar que opina pela manutenção do Veto. 

Não havendo oradores o Sr. Presidente anuncia a sua votação, 

sendo aprovado pelos membros da Comissão. A matéria é 

devolvida a mesa. Encaminha votação o Sr. Deputado Dary 
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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, Alexandre 

Xambinho, Bruno Lamas, Coronel Alexandre Quintino, Dary 

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

Esmeraldo, Freitas, Gandini, Iriny Lopes, Janete de Sá, Luciano 

Machado, Marcos Garcia, Marcos Madureira, Pr. Marcos Mansur, 

Raquel Lessa, Renzo Vasconcelos, Sergio Majeski, e Vandinho 

Leite. Votam não ao veto os Srs. Deputados Carlos Von, Capitão 

Assumção, Delegado Danilo Bahiense, Doutor Hércules, 

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 total, aposto ao Projeto de Lei nº 229/2021, de autoria do 

Deputado Delegado Danilo Bahiense, que dispõe sobre a 

possibilidade de os órgãos de segurança pública alienarem, por 

venda direta a seus integrantes, as armas de fogo de porte pessoal 

por eles utilizadas quando em serviço ativo, por ocasião de suas 

aposentadorias ou transferências para a inatividade, no âmbito do 

Estado do Espírito Santo. Publicado no ALES Digital do dia 

01/06/2021. Mensagem de Veto nº 30/2021, publicada no ALES 

digital do dia 27/07/2021. O Sr. Presidente convoca a Comissão 

de Constituição e Justiça para oferecer parecer oral ao Veto. O Sr. 

Deputado  Gandini faz a convocação, e designa o Sr. Deputado 

Emilio Mameri para relatar a matéria que opina pela manutenção 

do Veto. Não havendo oradores o Sr. Presidente anuncia a sua 

votação, sendo aprovado pelos membros da Comissão. A matéria 

é devolvida a mesa. Encaminha votação o Sr. Deputado Dary 

Pagung. O Sr. Presidente   coloca em discussão o veto nos termos 
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do artigo 228 § 5º do Regimento Interno. Discuti a matéria o Sr. 

Deputado Danilo Bahiense. 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, Coronel Alexandre Quintino, 

Dary Pagung,  Dr. Emilio Mameri, 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. Deputado Bruno 

Lamas, Carlos Von, Capitão Assumção, Delegado Danilo 

Bahiense, Doutor Hércules, Dr. Rafael Favatto, 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. Justifica voto o Sr. 

Deputado Delegado Danilo Bahiense. É anunciada discussão 

única, nos termos do art. 66, § 6º, da Constituição Estadual, do 

veto parcial, aposto ao Projeto de Lei nº 295/2021, de autoria do 

Deputado Luiz Durão, que obriga os hospitais, clínicas e 

similares, quando credenciados, a acomodarem os 

pacientes/consumidores, em caso de internação, de acordo com os 

respectivos planos de saúde, na forma que especifica. Publicado 

no ALES Digital do dia 22/06/2021. Mensagem de Veto nº 

31/2021, publicada no ALES digital do dia 29/07/2021.  O Sr. 

Presidente convoca a Comissão de Constituição e Justiça para 

oferecer parecer oral ao Veto o Sr. Deputado Gandini faz a 

convocação, que opina pela manutenção do Veto Parcial. Não 

havendo oradores o Sr. Presidente anuncia a sua votação, sendo 

aprovado pelos membros da Comissão. A matéria é devolvida a 

mesa. (Assume a Presidência o Sr. Deputado Dary Pagung) 

Encaminha votação o Sr. Deputado Marcos Garcia. O Sr. 

Presidente   coloca em discussão o veto nos termos do artigo 228 

§ 5º do Regimento Interno. Discutem a matéria o Sr. Deputado 
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Doutor Hercules e a Sra. Deputada Janete de Sá. 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, Alexandre Xambinho, Bruno Lamas, Coronel 

Alexandre Quintino, Dr. Emilio Mameri, Eng. José Esmeraldo, 

Freitas, Gandini, Janete de Sá, Luciano Machado, Marcos Garcia, 

Marcos Madureira, Pr. Marcos Mansur, Sergio Majeski e 

Vandinho Leite. Votam não ao veto os Srs. Deputados Carlos 

Von, Capitão Assumção, Delegado Danilo Bahiense, Doutor 

Hércules, Dr. Rafael Favatto 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, 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 

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. O Presidente da 

Comissão de Justiça, Deputado Gandini, redesignou o Deputado 

Marcelo Santos, que manteve o 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 13/09/2021). Existem emendas de diversos 
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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 Marcelo Santos se prevalece de 

prazo regimental.  (Assume a Presidência o Sr. Deputado Adilson 

Espindula.) 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, Cidadania e Segurança para 

oferecer parecer oral em conjunto ao projeto. O Sr. Deputado 

Gandini faz a convocação e avoca  para relatar  a matéria que  

opina pela Constitucionalidade e aprovação do projeto. Pedindo e 

obtendo a palavra pela ordem o Sr. Deputado Doutor Hercules 

solicita a recomposição de quórum para  manutenção da sessão. O 

Sr. Presidente defere. Tendo registrado presença dos Srs. 

Deputados, o Sr. Presidente informa não haver quórum para 

votação da matéria. 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 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 
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Gandini se prevalece de prazo regimental.  É anunciada discussão 

única, em regime de urgência, do Projeto de Lei n° 236/2021, do 

Deputado Luciano Machado, que dispõe sobre a alteração dos 

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

Corpo de Bombeiro Militar no Estado do Espírito Santo para 32 

(trinta e dois) anos. Publicado no Ales Digital do dia 07/06/2021. 

Existe emenda do próprio autor, anexada ao Projeto, para ser 

analisada pelas comissões parlamentares. O Sr. Presidente 

convoca a Comissão de Justiça, para oferecer parecer oral ao 

projeto. O Sr. Deputado Gandini se prevalece de prazo 

regimental.  É anunciada discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei nº 135/2021, da Deputada Janete de Sá, que 

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. Publicado no Ales Digital do 

dia 16/04/2021. Em anexo, por se tratar de matéria correlata, 

Projeto de Lei nº 161/2019, do Deputado Luciano Machado). O 

Sr. Presidente convoca a Comissão de Justiça, para oferecer 

parecer oral ao projeto. O Sr. Deputado Gandini se prevalece de 

prazo regimental.  Passa-se para a fase das comunicações, com a 

palavra as Sras. e os Srs. Deputados: Sergio Majeski, Eng° Jose 

Esmeraldo, Doutor Hercules, Carlos Von, Capitão Assumção e 

Torino Marques. 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 

ordinária, dia 31/08/2021, no horário regimental. Encerra-se a 

presente sessão às dezessete horas e cinquenta e oito minutos.  

 

 

 

 

 


