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Octogésimo Sessão Ordinária Virtual Hibrida da Terceira Sessão 

Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em treze 

de Setembro 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 Erick Musso ocupa a cadeira da 

Presidência e invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão. 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: Ofícios n° 25 e 67/2021, do Deputado Theodorico 

Ferraço, justificando sua ausência na sessão ordinária realizada no dia 

23 de agosto do corrente ano. Justificada a ausência, a Secretária. 

Ofícios n° 26 e 205/2021, do Deputado Cel. Alexandre Quintino, 

justificando sua ausência na sessão ordinária híbrida, virtual e 

presencial, realizada no dia 25 de agosto do corrente ano. Justificada a 

ausência, a Secretária. Ofício nº 014/2021, do Conselheiro Presidente 

do Tribunal de Contas do Estado, encaminhando a prestação de contas 

mensal referente ao mês agosto do referido órgão. Ciente. À Comissão 

de Finanças. Mensagem nº 220/2021, do Governador do Estado, 

encaminhando Projeto de Lei Complementar nº 022/2021, que altera a 

Lei Complementar nº 458, de 20 de outubro de 2008, que dispõe sobre 

a criação do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo - 

FUNCULTURA, para adequá-la às transferências do citado fundo aos 

fundos de cultura municipais. Após o cumprimento do artigo 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Cultura e de Finanças. 

http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=116558&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=116558&ano=2021
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Mensagem nº 252/2021, do Governador do Estado, encaminhando 

Projeto de Lei Complementar nº 024/2021, que altera e acrescenta 

dispositivos da Lei Complementar nº 971, 14 de julho de 2021, 

Regulamenta o § 10 do art. 229 da Constituição Estadual, que assegura 

aos idosos, às pessoas com deficiência e às crianças a gratuidade na 

utilização do serviço de transporte concessionado do Sistema de 

Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado do 

Espírito Santo - SITRIP/ES, e dá outras providências. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 

Justiça, de Cidadania, de Mobilidade Urbana e de Finanças. Mensagem 

nº 290/2021, do Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei 

Complementar nº 025/2021, que altera a Lei Complementar nº 911 de 

26 de abril de 2019, que rege as promoções dos Oficiais de 

Administração e das Praças Militares Estaduais, visando garantir que os 

militares melhores classificados no processo seletivo do CHS da 

PMES, observando-se os critérios de antiguidade e intelecto-

profissional, e que não foram matriculados em virtude do limitador de 

vagas. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça, de Cidadania, de Segurança e de Finanças. 

Mensagem nº 253/2021, do Governador do Estado, encaminhando 

Projeto de Lei nº 475/2021 que altera dispositivos da Lei nº 9.837, de 

25 de maio de 2012, alterada pela Lei n° 11.041, de 20 de setembro de 

2019, que cria o Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda 

(CETER). Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça, de Cidadania, de Ciência e Tecnologia e de 

Finanças. Mensagem nº 034/2021, do Governador do Estado, 

encaminhando veto total, ao Projeto de Lei nº 385/2021, de autoria do 

Deputado Vandinho Leite, que proíbe que Empresas de Cobrança, 

Telemarketing, Bancos ou afins, através de SMS, WhatsApp, e 

Ligações Telefônica façam cobrança em finais de semana e em horário 

das 18 horas às 8 horas, no âmbito do Estado do Espírito Santo. Ciente. 

À Comissão de Justiça. Mensagem nº 035/2021, do Governador do 

Estado, encaminhando veto parcial, ao Projeto de Lei nº 227/2019, de 

autoria do Deputado Gandini, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os 
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estabelecimentos comerciais que anunciarem a oferta de produtos e 

serviços em promoção, no âmbito do Estado do Espírito Santo, 

informar ao consumidor, em conjunto com o valor da oferta vigente, o 

valor imediatamente anterior praticado pelo estabelecimento para a 

comercialização do produto ou serviço. Ciente. À Comissão de Justiça. 

Mensagem nº 036/2021, do Governador do Estado, encaminhando veto 

total, ao Projeto de Lei nº 387/2021, de autoria do Deputado Freitas, 

que inclui no Plano Rodoviário Estadual o trecho de 31,600 Km de 

estrada municipal compreendido entre o entroncamento ES-130 

(Pinheiros) até o entroncamento BR-101 (Rodovia Municipal) no 

Município de Pinheiros/ES”. Ciente. À Comissão de Justiça. 

Mensagem nº 037/2021, do Governador do Estado, encaminhando veto 

parcial, ao Projeto de Lei nº 418/2021, de autoria do Luiz Durão, que 

obriga os prestadores de serviço, no âmbito das relações de consumo, a 

informar aos seus clientes/consumidores, previamente e por escrito, 

acerca de alteração do meio adotado e/ou acordado para o pagamento 

dos respectivos serviços, na forma que especifica. Ciente. À Comissão 

de Justiça. Mensagem nº 038/2021, do Governador do Estado, 

encaminhando veto parcial, ao Projeto de Lei Complementar nº 

18/2021, de autoria do Governador do Estado, que altera a Lei 

Complementar nº 911 de 26 de abril de 2019, que rege as promoções 

dos Oficiais de Administração e das Praças Militares Estaduais. Ciente. 

À Comissão de Justiça. Mensagem nº 119/2021, do Governador do 

Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 

114/2021, do Deputado Delegado Danilo Bahiense. Ciente. Ao 

Deputado Delegado Danilo Bahiense por cópia eletrônica. Mensagem 

nº 120/2021, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 115/2021, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense. Ciente. Ao Deputado Delegado Danilo Bahiense por 

cópia eletrônica. Mensagem nº 121/2021, do Governador do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 116/2021, 

do Deputado Delegado Danilo Bahiense. Ciente. Ao Deputado 

Delegado Danilo Bahiense por cópia eletrônica. Mensagem nº 

122/2021, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 
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Requerimento de Informação nº 117/2021, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense. Ciente. Ao Deputado Delegado Danilo Bahiense por 

cópia eletrônica. Mensagem nº 123/2021, do Governador do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 118/2021, 

do Deputado Delegado Danilo Bahiense. Ciente. Ao Deputado 

Delegado Danilo Bahiense por cópia eletrônica. Mensagem nº 

124/2021, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 119/2021, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense. Ciente. Ao Deputado Delegado Danilo Bahiense por 

cópia eletrônica. Mensagem nº 125/2021, do Governador do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 121/2021, 

do Deputado Delegado Danilo Bahiense. Ciente. Ao Deputado 

Delegado Danilo Bahiense por cópia eletrônica. Mensagem nº 

126/2021, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 123/2021, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense. Ciente. Ao Deputado Delegado Danilo Bahiense por 

cópia eletrônica. Mensagem nº 127/2021, do Governador do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 126/2021, 

do Deputado Delegado Danilo Bahiense. Ciente. Ao Deputado 

Delegado Danilo Bahiense por cópia eletrônica. Mensagem nº 

128/2021, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 124/2021, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense. Ciente. Ao Deputado Delegado Danilo Bahiense por 

cópia eletrônica. Mensagem nº 129/2021, do Governador do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 120/2021, 

do Deputado Delegado Danilo Bahiense. Ciente. Ao Deputado 

Delegado Danilo Bahiense por cópia eletrônica. Mensagem nº 

130/2021, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 125/2021, do Deputado Delegado 

Danilo Bahiense. Ciente. Ao Deputado Delegado Danilo Bahiense por 

cópia eletrônica. Mensagem nº 131/2021, do Governador do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 133/2021, 

do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 132/2021, do 
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Governador do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de 

Informação nº 134/2021, do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao 

Deputado Capitão Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 

133/2021, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 135/2021, do Deputado Capitão 

Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão Assumção por cópia 

eletrônica. Mensagem nº 134/2021, do Governador do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 139/2021, 

do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 135/2021, do 

Governador do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de 

Informação nº 140/2021, do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao 

Deputado Capitão Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 

136/2021, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 141/2021, do Deputado Capitão 

Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão Assumção por cópia 

eletrônica. Mensagem nº 137/2021, do Governador do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 142/2021, 

do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 138/2021, do 

Governador do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de 

Informação nº 145/2021, do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao 

Deputado Capitão Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 

139/2021, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 146/2021, do Deputado Capitão 

Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão Assumção por cópia 

eletrônica. Mensagem nº 140/2021, do Governador do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 147/2021, 

do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 141/2021, do 

Governador do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de 

Informação nº 150/2021, do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao 

Deputado Capitão Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 

142/2021, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 
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Requerimento de Informação nº 152/2021, do Deputado Capitão 

Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão Assumção por cópia 

eletrônica. Mensagem nº 143/2021, do Governador do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 122/2021, 

do Deputado Delegado Danilo Bahiense. Ciente. Ao Deputado 

Delegado Danilo Bahiense por cópia eletrônica. Mensagem nº 

144/2021, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 158/2021, do Deputado Capitão 

Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão Assumção por cópia 

eletrônica. Mensagem nº 145/2021, do Governador do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 155/2021, 

do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 146/2021, do 

Governador do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de 

Informação nº 154/2021, do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao 

Deputado Capitão Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 

147/2021, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 159/2021, do Deputado Capitão 

Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão Assumção por cópia 

eletrônica. Mensagem nº 148/2021, do Governador do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 156/2021, 

do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 149/2021, do 

Governador do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de 

Informação nº 161/2021, do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao 

Deputado Capitão Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 

150/2021, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 160/2021, do Deputado Capitão 

Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão Assumção por cópia 

eletrônica. Mensagem nº 151/2021, do Governador do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 184/2021, 

do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 152/2021, do 

Governador do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de 
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Informação nº 183/2021, do Deputado Delegado Danilo Bahiense. 

Ciente. Ao Deputado Delegado Danilo Bahiense por cópia eletrônica. 

Mensagem nº 153/2021, do Governador do Estado, encaminhando 

resposta ao Requerimento de Informação nº 185/2021, do Deputado 

Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão Assumção por cópia 

eletrônica. Mensagem nº 154/2021, do Governador do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 112/2021, 

do Deputado Bruno Lamas. Ciente. Ao Deputado Bruno Lamas por 

cópia eletrônica. Mensagem nº 155/2021, do Governador do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 88/2021, do 

Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão Assumção 

por cópia eletrônica. Mensagem nº 156/2021, do Governador do 

Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 

136/2021, do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado 

Capitão Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 157/2021, do 

Governador do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de 

Informação nº 162/2021, do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao 

Deputado Capitão Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 

158/2021, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 153/2021, do Deputado Capitão 

Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão Assumção por cópia 

eletrônica. Mensagem nº 159/2021, do Governador do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 164/2021, 

do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 160/2021, do 

Governador do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de 

Informação nº 163/2021, do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao 

Deputado Capitão Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 

161/2021, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 166/2021, do Deputado Carlos Von. 

Ciente. Ao Deputado Carlos Von por cópia eletrônica. Mensagem nº 

162/2021, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 167/2021, do Deputado Capitão 

Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão Assumção por cópia 
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eletrônica. Mensagem nº 163/2021, do Governador do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 168/2021, 

do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 164/2021, do 

Governador do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de 

Informação nº 171/2021, do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao 

Deputado Capitão Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 

165/2021, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 169/2021, do Deputado Capitão 

Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão Assumção por cópia 

eletrônica. Mensagem nº 166/2021, do Governador do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 172/2021, 

do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 167/2021, do 

Governador do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de 

Informação nº 143/2021, do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao 

Deputado Capitão Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 

168/2021, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 128/2021, do Deputado Capitão 

Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão Assumção por cópia 

eletrônica. Mensagem nº 169/2021, do Governador do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 84/2021, do 

Deputado Sergio Majeski. Ciente. Ao Deputado Sergio Majeski por 

cópia eletrônica. Mensagem nº 170/2021, do Governador do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 182/2021, 

do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 171/2021, do 

Governador do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de 

Informação nº 181/2021, do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao 

Deputado Capitão Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 

172/2021, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 180/2021, do Deputado Capitão 

Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão Assumção por cópia 

eletrônica. Mensagem nº 173/2021, do Governador do Estado, 
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encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 179/2021, 

do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 174/2021, do 

Governador do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de 

Informação nº 177/2021, do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao 

Deputado Capitão Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 

175/2021, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 176/2021, do Deputado Capitão 

Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão Assumção por cópia 

eletrônica. Mensagem nº 176/2021, do Governador do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 175/2021, 

do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 177/2021, do 

Governador do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de 

Informação nº 174/2021, do Deputado Bruno Lamas. Ciente. Ao 

Deputado Bruno Lamas por cópia eletrônica. Mensagem nº 178/2021, 

do Governador do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de 

Informação nº 173/2021, do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao 

Deputado Capitão Assumção por cópia eletrônica. Projeto de Lei 

Complementar nº 023/2021, do Deputado Sergio Majeski, que 

acrescenta dispositivo à Lei Complementar nº 513, de 11 de dezembro 

de 2009, que dispõe sobre o Fundo de Defesa e Desenvolvimento do 

Meio Ambiente – FUNDEMA. Após o cumprimento do artigo 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Meio Ambiente e de 

Finanças. Projeto de Lei nº 471/2021, do Deputado Capitão Assumção, 

que institui o Programa Estadual de incentivo ao uso de carros movidos 

à propulsão elétrica e híbrida, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

Junte-se ao Projeto de Lei nº 150/2021. Projeto de Lei nº 472/2021, do 

Deputado Sergio Majeski, que altera a Lei nº 9.866, de 26 de junho de 

2012, modificando a composição das subcontas do Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos do Espírito Santo – FUNDÁGUA e dispondo sobre 

a periodicidade da apresentação dos resultados ao CERH. Após o 

cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de 

Justiça, de Meio Ambiente e de Finanças. Projeto de Lei nº 473/2021, 
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do Deputado Sergio Majeski, que confere ao município de São José do 

Calçado o título de "Cidade dos Escritores". Após o cumprimento do 

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

de Turismo e de Finanças. Projeto de Lei nº 474/2021, do Deputado 

Coronel Alexandre Quintino, que acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 

10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao Município de Piúma o 

Título de Cidade das Conchas. Após o cumprimento do artigo 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Turismo e de Finanças. 

Projeto de Lei nº 476/2021, do Deputado Torino Marques, que altera o 

art. 1º da Lei nº 4.425 de 1990 que dispõe sobre a multa de restauração 

por atos de pichação e dá outras providências. Após o cumprimento do 

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

Cidadania, de Segurança e de Finanças. Projeto de Lei nº 477/2021, do 

Deputado Dr. Emílio Mameri, que cria no Estado do Espírito Santo a 

“Rota da Pedra do Caramba”. Após o cumprimento do artigo 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de Turismo e de Finanças. 

Projeto de Lei nº 478/2021, da Deputada Janete de Sá, que acrescenta 

item ao Anexo I da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo 

o Dia Estadual do Sociólogo. À Comissão de Justiça na forma do artigo 

276 do Regimento Interno. Projeto de Decreto Legislativo nº 45/2021, 

do Deputado Luciano Machado, que acrescenta item ao Anexo Único 

do Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 2018, concedendo 

Título de Cidadão Espírito-Santense a Sr.ª Helida Bragança Rosa Petri. 

Às Comissões de Justiça e de Cidadania na forma do artigo 276 do 

Regimento Interno. Parecer n
o
 347/2021, da Comissão de Justiça, em 

votação realizada na 20ª Reunião Ordinária (Virtual) conforme Ata 

Taquigráfica, publicado no DPL em 10/08/2021, que concluiu pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do 

art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 571/2020, do 

Deputado Coronel Alexandre Quintino, que altera a redação do Anexo 

Único a que se referem os artigos. 1º e 2º da Lei Ordinária nº 10.976, de 

14 de janeiro de 2019, para inclusão da Utilidade Pública da Academia 

das Artes, Cultura e Letras do Município de Marataízes e do Estado, 

com sede no Município de Marataízes/ES. Inclua-se na ordem do dia 
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para cumprimento do prazo recursal. Parecer n.
o
 373/2021, da 

Comissão de Justiça, em votação realizada na 22ª Reunião Ordinária 

(virtual) conforme Ata Taquigráfica, publicada no DPL em 31/08/2021, 

que concluiu pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 

aprovação, na forma do art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de 

Lei nº 80/2021, do Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao 

Anexo II da Lei nº 10.973, de 15 de janeiro de 2019, instituindo o “Dia 

Estadual de Combate às Drogas e Alcoolismo”, a ser lembrado no dia 

20 de fevereiro. Inclua-se na ordem do dia para cumprimento do prazo 

recursal. Parecer n.
o
 375/2021, da Comissão de Justiça, em votação 

realizada na 22ª Reunião Ordinária (virtual) conforme Ata 

Taquigráfica, publicada no DPL em 31/08/2021, que concluiu pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do 

art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 562/2020, do 

Deputado Adilson Espíndula, que acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 

10.973, de 14 de janeiro de 2019, incluindo no Calendário Oficial do 

Estado o “Dia Estadual do Produtor de Ovos”, a ser comemorado, 

anualmente, dia 02 de março. Inclua-se na ordem do dia para 

cumprimento do prazo recursal. Requerimento de Informação nº 

1012/2021, do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de 

Segurança Pública, solicitando informações acerca do processo de nº 

2021-4VN7J. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1013/2021, do 

Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de Educação, 

solicitando informações acerca do processo de nº 2021-3Q37P. Oficie-

se. Requerimento de Informação nº 1014/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Segurança Pública, solicitando 

informações acerca do processo de nº 83552910. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1015/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações 

acerca do processo de nº 2020-57TS3. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1016/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário Chefe da Casa Civil, solicitando informações acerca da 

PORTARIA Nº 19-S DE 2021. Oficie-se. Requerimento de Informação 

nº 1017/2021, do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado 
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da Saúde, solicitando informações acerca da abertura de crédito 

suplementar para aquela Secretaria. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1018/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado de Agricultura, solicitando informações acerca do 

processo de nº 2021-D0KM4. Oficie-se. Requerimento de Informação 

nº 1019/2021, do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado 

de Agricultura, solicitando informações acerca do Resumo da Ordem 

de Fornecimento 099/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 

1020/2021, do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de 

Agricultura, solicitando informações acerca do Resumo da Ordem de 

Fornecimento 098/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 

1021/2021, do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de 

Agricultura, solicitando informações acerca do Resumo da Ordem de 

Fornecimento 090/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 

1022/2021, do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado da 

Saúde, solicitando informações acerca da Ordem de Fornecimento 

2329/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1023/2021, do 

Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado da Saúde, 

solicitando informações acerca da Ordem de Fornecimento 2447/2021. 

Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1024/2021, do Deputado 

Capitão Assumção ao Secretário de Estado da Saúde, solicitando 

informações acerca da Ordem de Fornecimento 2445/2021. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1025/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações 

acerca da Ordem de Fornecimento 2453/2021. Oficie-se. Requerimento 

de Informação nº 1026/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca da 

Ordem de Fornecimento 2432/2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1027/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca da 

Ordem de Fornecimento 2465/2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1028/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca da 

Ordem de Fornecimento 2439/2021. Oficie-se. Requerimento de 
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Informação nº 1029/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca da 

Ordem de Fornecimento 2438/2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1030/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca do 

Resumo da Ordem de Fornecimento 2437/2021. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1032/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Agricultura, solicitando 

informações acerca do Aviso de Licitação 013/2021. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1033/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Agricultura, solicitando 

informações acerca do Aviso de Licitação 012/2021. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1034/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações 

acerca da Portaria Nº 169-R DE 2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1035/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca do 

Aviso de Licitação 132/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação 

nº 1036/2021, do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado 

da Saúde, solicitando informações acerca do Aviso de Licitação 

061/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1037/2021, do 

Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado da Saúde, 

solicitando informações acerca do processo de nº 2021-NTN92. Oficie-

se. Requerimento de Informação nº 1038/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações 

acerca do Aviso de Licitação 473/2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1039/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca do 

Aviso de Licitação 601/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação 

nº 1040/2021, do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado 

de Educação, solicitando informações acerca do processo de nº 2021-

7LM3W. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1041/2021, do 

Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado da Saúde, 

solicitando informações acerca do Aviso de Licitação 600/2021. Oficie-
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se. Requerimento de Informação nº 1042/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações 

acerca do Resumo da Ordem de Fornecimento 2486/2021. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1043/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações 

acerca do Resumo da Ordem de Fornecimento 2469/2021. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1044/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Educação, solicitando 

informações acerca do processo de nº 2021-GXN1Z. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1045/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Agricultura, solicitando 

informações acerca do processo de nº 2021-W3GVH. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1046/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Agricultura, solicitando 

informações acerca do processo de nº 2021-N8CDZ. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1047/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Agricultura, solicitando 

informações acerca do processo de nº 2021-JKZRV. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1048/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Agricultura, solicitando 

informações acerca do processo de nº 2021-52Z4Q. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1049/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Agricultura, solicitando 

informações acerca do processo de nº 2021-3MS8F. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1050/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Agricultura, solicitando 

informações acerca do processo de nº 2021-14FZP. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1051/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Agricultura, solicitando 

informações acerca do processo de nº 2021-76Q1K. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1052/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Agricultura, solicitando 

informações acerca do processo de nº 2021-TTRF1. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1053/2021, do Deputado Carlos Von 
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ao Secretário Chefe da Casa Civil, solicitando informações acerca do 

remanejamento da emenda, de minha autoria, de número E518. Oficie-

se. Requerimento de Informação nº 1054/2021, do Deputado Carlos 

Von ao Secretário Chefe da Casa Civil, solicitando informações acerca 

do remanejamento das emendas, de minha autoria, de número E0498 e 

E0501. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1055/2021, do 

Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado da Saúde, 

solicitando informações acerca do Decreto Nº 1838-S. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1056/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento 

Social, solicitando informações acerca do Decreto Nº 1837-S. Oficie-

se. Requerimento de Informação nº 1057/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações 

acerca do Decreto Nº 1836-S. Oficie-se. Requerimento de Informação 

nº 1058/2021, do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado 

de Governo, solicitando informações acerca do Decreto Nº 1835-S. 

Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1059/2021, do Deputado 

Capitão Assumção ao Secretário de Estado de Esporte e Lazer, 

solicitando informações acerca do Decreto Nº 1834-S. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1060/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações 

acerca da Ordem de Fornecimento 2495/2021. Oficie-se. Requerimento 

de Informação nº 1061/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca da 

Ordem de Fornecimento 2494/2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1062/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca da  

Ordem de Fornecimento 2492/2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1063/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca da 

Ordem de Fornecimento 2480/2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1064/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca da 

Ordem de Fornecimento 2479/2021. Oficie-se. Requerimento de 
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Informação nº 1065/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca da 

Ordem de Fornecimento 2476/2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1066/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca da 

Ordem de Fornecimento 2473/2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1067/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca da 

Ordem de Fornecimento 2463/2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1068/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca da 

Ordem de Fornecimento 143/2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1069/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca da 

Ordem de Fornecimento 066/2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1070/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca da 

Ordem de Fornecimento 065/2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1071/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca da 

Ordem de Fornecimento 063/2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1072/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca da 

Ordem de Fornecimento 064/2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1073/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca da 

Ordem de Fornecimento 062/2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1074/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca da 

Ordem de Fornecimento 036/2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1075/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca do 

Extrato de Contrato 00024/2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1076/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 
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Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca do 

Extrato de Contrato 00023/2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1077/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca do 

Extrato de Contrato 00022/2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1078/2021, do Deputado Capitão Assumção à 

Superintendência Estadual de Comunicação Social, solicitando 

informações acerca do Extrato do Contrato 003/2021. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1079/2021, do Deputado Capitão 

Assumção à Superintendência Estadual de Comunicação Social, 

solicitando informações acerca do Extrato do Contrato 002/2021. 

Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1080/2021, do Deputado 

Capitão Assumção ao Secretário de Estado da Saúde, solicitando 

informações acerca do Aviso de Licitação Nº 481/2021. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1081/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações 

acerca do Aviso de Licitação Nº 479/2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1083/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca do 

Aviso de Licitação Nº 466/2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1084/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca do 

Aviso de Licitação Nº 169/2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1085/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca do 

Aviso de Licitação Nº 0105/2021. Oficie-se.  Requerimento de 

Informação nº 1086/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca do 

Aviso de Licitação Nº 0105/2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1087/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca do 

Extrato do Contrato Nº 0243/2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1088/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca do 
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Resumo do Contrato Nº 0097/2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1089/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca do 

Extrato do Contrato Nº 0098/2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1090/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca do 

Resumo do Contrato Nº 0019/2021. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1091/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca do 

Resumo da Ordem de Fornecimento Nº 2500/2021. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1092/2021, do Deputado Capitão 

Assumção à Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e 

Desenvolvimento Social, solicitando informações acerca do Decreto Nº 

1848 - S/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1093/2021, 

do Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado de Mobilidade e 

Infraestrutura, solicitando informações acerca do Decreto Nº 1847 - 

S/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1094/2021, do 

Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado da Ciência, 

Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento 

Econômico, solicitando informações acerca do Decreto Nº 1846 - 

S/2021. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1095/2021, do 

Deputado Capitão Assumção à Secretaria de Estado da Saúde, 

solicitando informações acerca do Decreto Nº 1845 - S/2021. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1096/2021, do Deputado Capitão 

Assumção à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, solicitando 

informações acerca do Decreto Nº 1844 - S/2021. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1097/2021, do Deputado Capitão 

Assumção, à Secretaria de Estado da Saúde, solicitando informações 

acerca do Processo de nº Processo de nº 2021-3188N. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1098/2021, do Deputado Capitão 

Assumção, à Secretaria de Estado da Saúde, solicitando informações 

acerca do Processo de nº 2021-BJ905. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1099/2021, do Deputado Capitão Assumção, à Secretaria 

de Estado da Saúde, solicitando informações acerca do Processo de nº 
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2021-DX8WH. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1100/2021, 

do Deputado Capitão Assumção, à Secretaria de Estado da Saúde, 

solicitando informações acerca do Processo de nº 2021-4Z3N4. Oficie-

se. Requerimento de Informação nº 1101/2021, do Deputado Capitão 

Assumção, à Secretaria de Estado da Saúde, solicitando informações 

acerca do Processo de nº 2021-X8RD9. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1102/2021, do Deputado Capitão Assumção, à Secretaria 

de Estado da Educação, solicitando informações acerca da empresa 

NEXSOLAR SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA, através de 

vários processos, para prestação de fornecimento e a instalação de 

sistema de microgeração de energia elétrica a partir de fonte primária 

solar. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1103/2021, do 

Deputado Capitão Assumção, à Secretaria de Estado da Educação, 

solicitando informações acerca da empresa MEIRA COM. E SERV. 

EIRELI - ME, através do processo de nº 2020-FK971, para aquisição 

de bancadas para laboratórios, para atender as Escolas da Rede Pública 

Estadual. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1104/2021, do 

Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de Agricultura, 

solicitando informações acerca da empresa VD COMÉRCIO DE 

VEÍCULOS LTDA, através do processo de nº 2021-3TKM3, para 

aquisição de 01 (um) Caminhão com Carroceria de Madeira. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1105/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Agricultura, solicitando 

informações acerca da empresa MULLER INDÚSTRIA DE 

MÁQUINAS DE CONSTRUÇÃO LTDA, através do processo de nº 

2021-D08TB, para aquisição de 05 (cinco) retroescavadeiras. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1106/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Agricultura, solicitando 

informações acerca da empresa PAMAX Comércio de Produtos 

Metalúrgicos Ltda., através do processo de nº 2021-51DDK, para 

aquisição de 01 (um) Secador de Café 100 sacos. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1107/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Agricultura, solicitando 

informações acerca da empresa AUTOBAHN CAMINHÕES E 
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ONIBUS LTDA, através do processo de nº 2021-221GB, para 

aquisição de 01 (um) Caminhão Toco com Caçamba Basculante. 

Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1108/2021, do Deputado 

Capitão Assumção ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos, solicitando informações acerca da PORTARIA Nº 

009-R DE 2021, a qual estabelece a descentralização da execução dos 

créditos orçamentários previsto no Termo de Cooperação nº 001/2020. 

Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1109/2021, do Deputado 

Capitão Assumção ao Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, 

Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico, 

solicitando informações acerca da empresa LS Serviços de Informática 

LTDA - EPP, através do processo de nº 2021-80190, para aquisição de 

equipamentos (Computador e Notebook). Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1110/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário da Casa Civil, solicitando informações acerca da empresa IC 

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA, através do processo de nº 

AD041/2021, para Prestação de serviço de locação de máquinas 

automáticas de café e bebidas quentes. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1111/2021, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Fazenda, solicitando informações acerca do 

processo de nº 2021-TTBM5, para aquisição de cafeteiras. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1112/2021, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretário de Estado de Economia e Planejamento, 

solicitando informações acerca do RESUMO DE ORDEM DE 

FORNECIMENTO Nº 004/2021-MQST1, o qual estabelece a 

contratação da empresa CIBOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

ME, cujo objeto é a aquisição de 01 TV 86 polegadas, 01 suporte fixo 

de parede e 01 adaptador/Conversor Display para HDMI, por meio do 

Processo Nº 2021-MQST1. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 

1113/2021, do Deputado Capitão Assumção, à Secretaria de Estado da 

Saúde, solicitando informações acerca da Ordem de Fornecimento nº 

2552/2021, a qual estabelece a aquisição de medicamentos nutrição, 

junto à INTERATIVA NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA, por meio do 

processo nº 2020-KXP0R. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 
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1114/2021, do Deputado Capitão Assumção, à Secretaria de Estado da 

Saúde, solicitando informações acerca da Ordem de Fornecimento nº 

2551/2021, a qual estabelece a aquisição de medicamentos nutrição, 

junto à SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, por meio do 

processo nº 2020-KXP0R. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 

1115/2021, do Deputado Capitão Assumção, à Secretaria de Estado da 

Saúde, solicitando informações acerca da Ordem de Fornecimento nº 

2505/2021, a qual estabelece a aquisição de medicamentos, junto à 

SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, por meio do 

processo nº 2020-JS3CL. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 

1116/2021, do Deputado Capitão Assumção, à Secretaria de Estado da 

Saúde, solicitando informações acerca da Ordem de Fornecimento nº 

2371/2021, a qual estabelece a aquisição de medicamentos, junto à 

BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, por meio do 

processo nº 2020-6ZB26. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 

1117/2021, do Deputado Capitão Assumção, à Secretaria de Estado de 

Governo, solicitando informações acerca da Ordem de Fornecimento nº 

058/2021, a qual estabelece a aquisição de compressores e 

desumidificador para sistema de ar refrigerado, junto à Aliles M. Vieira 

Comércio e Administração de Serviços ME. Oficie-se. Requerimento 

de Informação nº 1118/2021, do Deputado Capitão Assumção, à 

Secretaria de Estado da Saúde, solicitando informações acerca da 

Ordem de Fornecimento de Material nº 067/2021, a qual estabelece a 

aquisição de fraldas descartáveis, junto à Holy Med Comércio de 

Produtos Médicos Hospitalares Eireli ME, por meio do processo nº 

2020-Q59ZD. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1119/2021, 

do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de 

Agricultura, solicitando informações acerca da Lei nº 11.396, DE 09 de 

setembro de 2021, o qual estabelece a abertura de crédito suplementar 

no valor de R$ 6.000,00 (Seis mil reais), utilizados para pagamento de 

pensão especial. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1120/2021, 

do Deputado Capitão Assumção ao Secretário de Estado de 

Agricultura, solicitando informações acerca da Ordem de Fornecimento 

de Material nº 106/2021, a qual estabelece a aquisição de Blocos 
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intertravados tipo holandês para pavimentação, junto à empresa MB 

Blocos de Concreto Ltda, por meio do processo nº 2021-SWZGX. 

Oficie-se. Requerimento de Informação nº 11121/2021, do Deputado 

Bruno Lamas à Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, 

solicitando informações acerca da execução das obras da Avenida. 

Abido Saadi, Bairro Jacaraípe, Município de Serra – ES, no período 

entre 01 de agosto a 31 de agosto de 2021. Oficie-se. Requerimento nº 

048/2021, do Deputado Marcos Madureira, de licença para tratamento 

de saúde por 01 dia, no dia 18 de agosto de 2021, conforme atestado 

médico. Defiro. À Secretaria para tramitar na forma do artigo 306, § 1º 

do Regimento Interno. 2ª Parte: Expediente sujeito a 

deliberação:Requerimento de Urgência nº 200/2021, do Deputado 

Torino Marques e outros ao Projeto de Lei nº 457/2021, de sua autoria, 

que autoriza o Poder Executivo estadual a firmar convênio com o 

Governo Federal para as obras de duplicação e privatização do trecho 

da BR 381, estadualizado para ES 381.O Sr. Presidente coloca em 

votação o requerimento. Encaminha a votação o Sr. Deputado Marcos 

Garcia como vice-líder do Governo, para rejeição do Requerimento de 

Urgência. O Sr. Presidente informa que a votação será nominal.  Votam 

sim os Srs. Deputados:  Capitão Assumção, Delegado Danilo Bahiense, 

Doutor Hércules, Sergio Majeski, Theodorico Ferraço e Torino 

Marques.  Votam não os Srs. Deputados: Adilson Espindula, Alexandre 

Xambinho, Bruno Lamas, Coronel Alexandre Quintino, Dary Pagung, 

Dr. Emilio Mameri, Gandini, Janete de Sá, Luciano Machado, Luiz 

Durão, Marcos Garcia, Marcos Madureira, Raquel Lessa, Renzo 

Vasconcelos e Vandinho Leite. E uma abstenção do Sr. Presidente. Em 

face da votação o Sr. Presidente declara rejeitado o requerimento. Faz 

justificação de voto a Sra. Deputada Janete de Sá. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão 

o requerimento. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a 

sua votação. Posto em votação o requerimento é aprovado. 

Requerimento nº 58/2021, do Deputado Dary Pagung, de Sessão 
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Solene, em homenagem aos 30 anos de emancipação política de Irupi, a 

realizar-se no dia 23 de setembro de 2021, às 19:00 horas. O Sr. 

Presidente coloca em discussão o requerimento. Não havendo oradores 

encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posto em votação o 

requerimento é aprovado. Requerimento nº 62/2021, do Deputado 

Coronel Alexandre Quintino, de transferência da Sessão Solene, em 

homenagem ao aniversário de 181 anos da Banda de Música da Polícia 

Militar do Espírito Santo, com entrega da Comenda de Mérito 

"Mauricio de Oliveira", que seria realizada no dia 15 de setembro de 

2021, às 19:00 horas para o dia 20 de setembro de 2021, às 19:00 horas. 

O Sr. Presidente coloca em discussão o requerimento. Não havendo 

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

o requerimento é aprovado. Indicação nº 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca 

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

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

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. O 

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

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

indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 
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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. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

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

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

a indicação é aprovada. 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. O 

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

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

indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 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. 

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

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

a indicação é aprovada. Indicação nº 3855/2021, da Comissão de 
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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. O 

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

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

indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão 

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

votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 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. 

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

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

a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 
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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. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O 

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

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

indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 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. 

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

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

a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação a indicação é 
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aprovada.  Indicação nº 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O 

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

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

indicação é aprovada. 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. O 

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

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

indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 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. 

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

oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação 
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a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão 

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

votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

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

em votação a indicação é aprovada. 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. 

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

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

a indicação é aprovada. 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. O 

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

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

indicação é aprovada. 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. O 

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

indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

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

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

em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão 

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

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. O Sr. Presidente coloca 

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

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

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. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca 

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

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

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. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3894/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre 
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Drogas, ao Prefeito Municipal de Vila Pavão, para estruturação das 

sedes dos conselhos tutelares. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

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

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. O Sr. Presidente coloca 

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

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

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

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

em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca 

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

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

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. E O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

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

3900/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Marilândia, para 
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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 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. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca 

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

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

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. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

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

em votação a indicação é aprovada. 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 
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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 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. O Sr. Presidente coloca 

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

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

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. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

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

em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. 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 
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Adolescente - CMDCA - estruturado, capacitado e ativo em todos os 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 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. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

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. O 

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

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

indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

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

em votação a indicação é aprovada. 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. E O 

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

indicação é aprovada. 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. O 

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

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

indicação é aprovada. 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. O 

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

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

indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

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. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 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. 



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

36 

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

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

a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. 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. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

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. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

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

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

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

indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O 

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

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

indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

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. O 

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

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

indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4787/2021, da 

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

Drogas, ao Prefeito Municipal de Anchieta, para Investimentos 

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

voltado a Projetos que promovam a divulgação das Atribuições dos 

Conselhos Tutelares. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 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 
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Conselho Tutelar. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4833/2021, da 

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

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do 

Conselho Tutelar. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

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

em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

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. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. 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. 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 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. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4845/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Marilândia, que dispõe sobre o 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - 

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

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4848/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Marechal Floriano, que dispõe 

sobre o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - 

CMDCA - estruturado, capacitado e ativos em todos os municípios. O 

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4851/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de  Marataízes, que dispõe sobre o 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - 

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

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4855/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de  Mantenópolis, que dispõe sobre o 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - 

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4857/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de   Linhares, que dispõe sobre o 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - 

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

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4860/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de   Laranja da Terra, que dispõe 

sobre o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - 

CMDCA - estruturado, capacitado e ativos em todos os municípios. O 

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4862/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de   João Neiva, que dispõe sobre o 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - 

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

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4865/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de   Jerônimo Monteiro, que dispõe 

sobre o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - 

CMDCA - estruturado, capacitado e ativos em todos os municípios. O 

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4868/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de   Presidente Kennedy, que dispõe 

sobre o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - 

CMDCA - estruturado, capacitado e ativos em todos os municípios. O 
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Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4869/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Prefeito Municipal de São José do Calçado, que dispõe sobre 

investimentos específicos do  Fundo Especial para a Infância e 

Adolescência – FIA - voltado a  projetos que promovam a divulgação 

das atribuições dos Conselhos Tutelares. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 4870/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de 

Iconha, que dispõe sobre investimentos específicos do  Fundo Especial 

para a Infância e Adolescência – FIA - voltado a  projetos que 

promovam a divulgação das atribuições dos Conselhos Tutelares. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4871/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Prefeito Municipal de Vitória, que dispõe sobre investimentos 

específicos do  Fundo Especial para a Infância e Adolescência – FIA - 

voltado a  projetos que promovam a divulgação das atribuições dos 

Conselhos Tutelares. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4872/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Ponto Belo, que dispõe 

sobre o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - 

CMDCA - estruturado, capacitado e ativos em todos os municípios. O 

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4873/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Piúma, que dispõe sobre o 
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Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - 

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

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4874/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Pinheiros, que dispõe sobre o 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - 

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

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4875/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Prefeito Municipal de e Vila Velha, que dispõe sobre investimentos 

específicos do Fundo Especial para a Infância e Adolescência – FIA - 

voltado a  projetos que promovam a divulgação das atribuições dos 

Conselhos Tutelares. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4876/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Pedro Canário, que 

dispõe sobre o Conselho Municipal de Direitos da Criança e 

Adolescente - CMDCA - estruturado, capacitado e ativos em todos os 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4877/2021, da 

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

Drogas, ao Prefeito Municipal de Vila Valério, que dispõe sobre 

investimentos específicos do  Fundo Especial para a Infância e 

Adolescência – FIA - voltado a  projetos que promovam a divulgação 

das atribuições dos Conselhos Tutelares. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 4878/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 
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Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Vila 

Pavão, que dispõe sobre investimentos específicos do  Fundo Especial 

para a Infância e Adolescência – FIA - voltado a  projetos que 

promovam a divulgação das atribuições dos Conselhos Tutelares. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4879/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de    Pancas, que dispõe sobre o 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - 

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

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4880/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Prefeito Municipal de Viana, que dispõe sobre investimentos 

específicos do  Fundo Especial para a Infância e Adolescência – FIA - 

voltado a  projetos que promovam a divulgação das atribuições dos 

Conselhos Tutelares. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4881/2021, da 

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

Drogas, ao Prefeito Municipal de Sooretama, que dispõe sobre 

investimentos específicos do  Fundo Especial para a Infância e 

Adolescência – FIA - voltado a  projetos que promovam a divulgação 

das atribuições dos Conselhos Tutelares. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 4882/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de    Nova Venécia, que dispõe sobre o Conselho Municipal 

de Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 

capacitado e ativos em todos os municípios. O Sr. Presidente coloca em 

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

Indicação nº 4883/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de  

Serra, que dispõe sobre investimentos específicos do  Fundo Especial 

para a Infância e Adolescência – FIA - voltado a  projetos que 

promovam a divulgação das atribuições dos Conselhos Tutelares. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4884/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Prefeito Municipal de São Roque Do Canaã, que dispõe sobre 

investimentos específicos do  Fundo Especial para a Infância e 

Adolescência – FIA - voltado a  projetos que promovam a divulgação 

das atribuições dos Conselhos Tutelares. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 4885/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de  Muqui, que dispõe sobre o Conselho Municipal de 

Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, capacitado 

e ativos em todos os municípios. O Sr. Presidente coloca em discussão 

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

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

4886/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de São Mateus, que dispõe 

sobre investimentos específicos do  Fundo Especial para a Infância e 

Adolescência – FIA - voltado a  projetos que promovam a divulgação 

das atribuições dos Conselhos Tutelares. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 4887/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de São 

Gabriel Da Palha, que dispõe sobre investimentos específicos do  

Fundo Especial para a Infância e Adolescência – FIA - voltado a  
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projetos que promovam a divulgação das atribuições dos Conselhos 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4888/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de     Muniz Freire, que 

dispõe sobre o Conselho Municipal de Direitos da Criança e 

Adolescente - CMDCA - estruturado, capacitado e ativos em todos os 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4889/2021, da 

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

Drogas, à Prefeita Municipal de São Domingos Do Norte, que dispõe 

sobre investimentos específicos do  Fundo Especial para a Infância e 

Adolescência – FIA - voltado a  projetos que promovam a divulgação 

das atribuições dos Conselhos Tutelares. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 4890/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Santa 

Teresa, que dispõe sobre investimentos específicos do Fundo Especial 

para a Infância e Adolescência – FIA - voltado a  projetos que 

promovam a divulgação das atribuições dos Conselhos Tutelares. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4891/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Mucurici, que dispõe sobre o 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - 

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

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4892/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
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Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, que dispõe sobre 

investimentos específicos do Fundo Especial para a Infância e 

Adolescência – FIA - voltado a  projetos que promovam a divulgação 

das atribuições dos Conselhos Tutelares. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 4893/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Santa 

Leopoldina, que dispõe sobre investimentos específicos do  Fundo 

Especial para a Infância e Adolescência – FIA - voltado a  projetos que 

promovam a divulgação das atribuições dos Conselhos Tutelares. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4894/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Montanha, que dispõe sobre o 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - 

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

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4896/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de  Mimoso do Sul, que dispõe sobre 

o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA 

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

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4918/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, à 

Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo do Sul, que dispõe sobre 

o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA 

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

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação a 
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indicação é aprovada. Indicação nº 4919/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Rio Bananal, que dispõe sobre o 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - 

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

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4920/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Prefeito Municipal de Vargem Alta, que dispõe sobre investimentos 

específicos do Fundo Especial para a Infância e Adolescência – FIA - 

voltado a  projetos que promovam a divulgação das atribuições dos 

Conselhos Tutelares. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4923/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, que 

dispõe sobre Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente 

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

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4927/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Conceição do Castelo, para 

aquisição de  veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do 

Conselho Tutelar. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4928/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Divino de São 

Lourenço, para aquisição de veículo e contratação de motorista 

exclusivo para uso do Conselho Tutelar. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

anuncia a sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 
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Indicação nº 4929/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, à Presidente da Câmara 

Municipal de Domingos Martins, para aquisição de  veículo e 

contratação de motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4930/2021, 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 aquisição 

de  veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do Conselho 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4931/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Ecoporanga, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do 

Conselho Tutelar. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4932/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Fundão, para aquisição 

de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do Conselho 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4933/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Governador 

Lindenberg, para aquisição de veículo e contratação de motorista 

exclusivo para uso do Conselho Tutelar. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 4934/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, à Presidente da Câmara 

Municipal de Guaçuí, para aquisição de veículo e contratação de 
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motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 4935/2021, da Comissão de Proteção à Criança 

e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Guarapari, para aquisição de veículo e contratação de 

motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 4936/2021, da Comissão de Proteção à Criança 

e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Ibatiba, para aquisição de veículo e contratação de 

motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 4937/2021, da Comissão de Proteção à Criança 

e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, à Presidente da Câmara 

Municipal de Ibiraçu, para aquisição de veículo e contratação de 

motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 4938/2021, da Comissão de Proteção à Criança 

e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Iconha, para aquisição de veículo e contratação de 

motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 4939/2021, da Comissão de Proteção à Criança 

e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, à Presidente da Câmara 

Municipal de Irupi, para aquisição de veículo e contratação de 

motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 4940/2021, da Comissão de Proteção à Criança 
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e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Itaguaçu, para aquisição de veículo e contratação de 

motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 4941/2021, da Comissão de Proteção à Criança 

e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Itapemirim, para aquisição de veículo e contratação de 

motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 4942/2021, da Comissão de Proteção à Criança 

e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Itarana, para aquisição de veículo e contratação de 

motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 4943/2021, da Comissão de Proteção à Criança 

e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Iúna, para aquisição de veículo e contratação de motorista 

exclusivo para uso do Conselho Tutelar. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 4944/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Jaguaré, para aquisição de veículo e contratação de 

motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 4945/2021, da Comissão de Proteção à Criança 

e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Jerônimo Monteiro, para aquisição de veículo e 

contratação de motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. O Sr. 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4946/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de João Neiva, para aquisição 

de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do Conselho 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4947/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Laranja da Terra, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do 

Conselho Tutelar. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4948/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Linhares, para aquisição 

de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do Conselho 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4949/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Mantenópolis, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do 

Conselho Tutelar. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4950/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Marataízes, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do 

Conselho Tutelar. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4951/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Marechal Floriano, para 
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aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do 

Conselho Tutelar. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4952/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Marilândia/ES, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do 

Conselho Tutelar. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4953/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Mimoso do Sul, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do 

Conselho Tutelar. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4954/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de  São Gabriel da Palha, 

para Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - 

CMDCA - estruturado, capacitado e ativos em todos os municípios. O 

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4955/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Montanha, para aquisição 

de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do Conselho 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4956/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Mucurici, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do 

Conselho Tutelar. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 
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Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4957/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Muniz Freire, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do 

Conselho Tutelar. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4958/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Muqui, para aquisição 

de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do Conselho 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4959/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Nova Venécia, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do 

Conselho Tutelar. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4960/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Pancas, para aquisição 

de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do Conselho 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4961/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Santa Teresa, para 

Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - 

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

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4962/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Pedro Canário, para aquisição 
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de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do Conselho 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4963/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de São Domingos do 

Norte, para Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente - 

CMDCA - estruturado, capacitado e ativos em todos os municípios. O 

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4964/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Pinheiros, para aquisição 

de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do Conselho 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4965/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Piúma, para aquisição 

de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do Conselho 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5012/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Fundão, para ampliação 

da oferta de vagas na rede pública de ensino. O Sr. Presidente coloca 

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

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

Indicação nº 5013/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Governador Lindenberg/ES, para ampliação da oferta de 

vagas na rede pública de ensino. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 
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5014/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de 

Guarapari/ES, para ampliação da oferta de vagas na rede pública de 

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

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

a indicação é aprovada. Indicação nº 5015/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Guaçuí, para ampliação da oferta 

de vagas na rede pública de ensino. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 5016/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de  Ibatiba, para ampliação da oferta de vagas na rede 

pública de ensino. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5017/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Afonso Cláudio, para 

colete de identificação e crachá para os(as) Conselheiros(as) 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 5018/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de     Ibiraçu, para ampliação da oferta 

de vagas na rede pública de ensino. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 5019/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Água Doce do Norte, que dispõe sobre colete de 

identificação e crachá para os(as) Conselheiros(as) Tutelares. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação a 
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indicação é aprovada. Indicação nº 5020/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Ibitirama, para ampliação da oferta 

de vagas na rede pública de ensino. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 5021/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Águia Branca, que dispõe sobre colete de identificação e 

crachá para os(as) Conselheiros(as) 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 5022/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Alegre, que dispõe sobre colete de identificação e crachá 

para os(as) Conselheiros(as) 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 5023/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Iconha, para ampliação da oferta de vagas na rede pública 

de ensino. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5024/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Irupi, para ampliação da 

oferta de vagas na rede pública de ensino. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 5025/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Itaguaçu, para ampliação da oferta de vagas na rede 

pública de ensino. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 
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Posta em votação a indicação é aprovada.  Indicação nº 5026/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, para 

ampliação da oferta de vagas na rede pública de ensino. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 5027/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, que dispõe sobre 

colete de identificação e crachá para os(as) Conselheiros(as) 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 5028/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Alto Rio Novo, que dispõe sobre 

colete de identificação e crachá para os(as) Conselheiros(as) 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 5029/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Apiacá, que dispõe sobre colete de 

identificação e crachá para os(as) Conselheiros(as) 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 5030/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Aracruz, que dispõe sobre colete de 

identificação e crachá para os(as) Conselheiros(as) 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 5031/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua, que dispõe sobre 

colete de identificação e crachá para os(as) Conselheiros(as) Tutelares. 
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O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

a indicação é aprovada. Indicação nº 5032/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Itarana, para ampliação da oferta de 

vagas na rede pública de ensino. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

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

5033/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Baixo 

Guandu, que dispõe sobre colete de identificação e crachá para os(as) 

Conselheiros(as) 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 

5034/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Iúna, para 

ampliação da oferta de vagas na rede pública de ensino. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 5035/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Barra de São Francisco, que dispõe 

sobre colete de identificação e crachá para os(as) Conselheiros(as) 

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 5036/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Ibitirama, para 

ampliação da oferta de vagas na rede pública de ensino. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 5037/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Boa Esperança, que dispõe sobre 
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colete de identificação e crachá para os(as) Conselheiros(as) 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 5038/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Jaguaré, para ampliação da oferta 

de vagas na rede pública de ensino. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 5039/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Bom Jesus do Norte, que dispõe sobre colete de 

identificação e crachá para os(as) Conselheiros(as) 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 5040/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de São José do Calçado, para 

ampliação da oferta de vagas na rede pública de ensino. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 5041/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, para 

ampliação da oferta de vagas na rede pública de ensino. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 5044/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de São Mateus, para ampliação da 

oferta de vagas na rede pública de ensino. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 5045/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 
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Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Santa Teresa, para ampliação da oferta de vagas na rede 

pública de ensino. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5046/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, 

para ampliação da oferta de vagas na rede pública de ensino. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 5047/2021, 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 

ampliação da oferta de vagas na rede pública de ensino. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 5048/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo do Sul, para ampliação 

de oferta de vagas na rede pública de ensino. O Sr. Presidente coloca 

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

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

Indicação nº 5049/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Santa Leopoldina, para ampliação de oferta de vagas na 

rede pública de ensino. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

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

5050/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de 

Ecoporanga, que dispõe sobre colete de identificação e crachá para 

os(as) Conselheiros(as) 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 
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5114/2021, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, ao Governador 

do Estado, para construção de um auditório na Escola Estadual de 

Ensino Fundamental e Médio João Bley, Município de Castelo/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 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca 

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

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

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

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

em votação a indicação é aprovada. 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 táxis, compartilhado com os coletivos. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 5289/2021, do Deputado Carlos Von, ao 

Governador do Estado, para construção de ciclovias no município de 

Alfredo Chaves. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5362/2021, do 

Deputado Bruno Lamas, ao Governador do Estado, para que seja 

providenciado um laboratório de informática móvel para a EEEFM 
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Maria Penedo, Bairro Valparaíso, município de Serra – ES. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 5363/2021, do Deputado Bruno 

Lamas, ao Governador do Estado, para que seja providenciada a 

ampliação da escola EEEFM Maria José Zouain de Miranda, Bairro 

Valparaíso, município de Serra – ES. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 5364/2021, do Deputado Bruno Lamas, ao Governador do 

Estado, para que seja realizada a reforma da escola EEEF Manoel 

Lopes, Bairro Taquara II, município de Serra – ES. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 5365/2021, do Deputado Bruno Lamas, ao 

Governador do Estado, para que seja providenciada a reforma do 

alambrado da quadra e aumento do muro da escola EEEFM Zumbi dos 

Palmares, Bairro Cidade Continental – Setor Oceania, município de 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5407/2021, do 

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

calçamento nas margens da BR 262, nas proximidades da Vila De São 

José De Irupi, Município De Irupi. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 5408/2021, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao 

Governador do Estado, para calçamento nas margens da BR 262, que 

dá acesso ao Córrego Do Roncador, Município De Irupi. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 5443/2021, do Deputado Capitão 

Assumção, ao Governador do Estado, para a instituir o Programa 

Estadual de incentivo ao uso de carros movidos à propulsão elétrica e 
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híbrida, no âmbito 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 5602/2021, do Deputado Adilson Espíndula, ao 

Governador do Estado, para instalação de Parque Escolar na EMEIEF 

Cinco Pontões, em Cinco Pontões, Laranja da Terra. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada.Indicação nº 5603/2021, do Deputado Adilson Espíndula, ao 

Governador do Estado, para a instalação de Parque Escolar na EMEIEF 

Córrego da Tábua, em Alto Joatuba, Laranja da Terra. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 5604/2021, do Deputado Adilson Espíndula, ao 

Governador do Estado, para instalação de Parque Escolar na EMEF Rio 

Grande, em Vendinha, Laranja da Terra. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 5605/2021, do Deputado Adilson Espíndula, ao 

Governador do Estado, para instalação de Parque Escolar na EMEIEF 

Barra do Jequitibá, em Barra do Jequitibá, Laranja da Terra. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 5606/2021, do Deputado Adilson 

Espíndula, ao Governador do Estado, para instalação de Parque Escolar 

na EMEF Córrego Adame, em Jequitibá, Laranja da Terra. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada.Indicação nº 5607/2021, do Deputado Adilson 

Espíndula, ao Governador do Estado, para instalação de Parque Escolar 

na EMEIEF Fazenda Carlos Fick, em Crisciúma, Laranja da Terra. O 

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 5608/2021, do Deputado Adilson 
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Espíndula, ao Governador do Estado, para instalação de Parque Escolar 

na EMEIEF Feliz Destino, em Barra do Taquaral, Laranja da Terra. O 

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 5609/2021, do Deputado Adilson 

Espíndula, ao Governador do Estado, para instalação de Parque Escolar 

na EMEIEF Noberto Klug, em Perdida, Laranja da Terra. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 5610/2021, do Deputado Adilson 

Espíndula, ao Governador do Estado, para instalação de Parque Escolar 

na EMEIEF Valentim Perozini, em São Luiz, Laranja da Terra. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 5611/2021, do Deputado Adilson 

Espíndula, ao Governador do Estado, para instalação de Parque Escolar 

na EMEIEF Laranja Da Terra, em Laranja da Terra. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 5612/2021, do Deputado Adilson Espíndula, ao 

Governador do Estado, para instalação de Parque Escolar na EMEF 

União Laranjense, na Sede, em Laranja da Terra. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada.Indicação nº 5613/2021, do Deputado Adílson Espíndula, ao 

Governador do Estado, para instalação de Parque Escolar na EMEF 

João Valim, em Sobreiro, Laranja da Terra. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 5614/2021, do Deputado Adílson Espíndula, ao 

Governador do Estado, para instalação de Parque Escolar no CEMEI 

Emílio Jaske, em Joatuba, Laranja da Terra. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

anuncia a sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 
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Indicação nº 5615/2021, do Deputado Adílson Espíndula, ao 

Governador do Estado, para instalação de Parque Escolar no CEMEI 

Kayke Prudente Mercandele, em Sobreiro, Laranja da Terra. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 5616/2021, do Deputado Adílson 

Espíndula, ao Governador do Estado, para instalação de Parque Escolar 

no CEMEI Catatau, na Sede, em Laranja da Terra, 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 5651/2021, do Deputado Carlos 

Von, ao Governador do Estado, para a instalação de tampas de concreto 

ou grades de proteção nas valetas em paralelo ao muro da antiga 

Rovabreu Mineração (Britamar), ao lado entrada do bairro Portal 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 5652/2021, do 

Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para construção de 

uma rotatória na rodovia ES-060, no trecho que liga à entrada da 

comunidade de Porto Grande, 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 5653/2021, do Deputado Carlos Von, ao 

Governador do Estado, para construção de um ponto de ônibus coberto 

no trecho da entrada da comunidade de Porto Grande, 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 5671/2021, do Deputado Sergio 

Majeski, ao Governador do Estado, para construção de novo prédio 

escolar para a EEEM Godofredo Schneider, localizada em Vila Velha. 

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

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

a indicação é aprovada. Indicação nº 5672/2021, do Deputado Sergio 

Majeski, ao Governador do Estado, para construção de biblioteca e 
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auditório para a EEEFM Jesus Cristo Rei localizada no município de 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5673/2021, do 

Deputado Sergio Majeski, ao Governador do Estado, para reforma e 

modernização da EEEF Professor Jorge Anízio Borjaille, localizada no 

município de Vila Velha. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

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

5674/2021, da Deputada Iriny Lopes, ao Governador do Estado, para 

colocação de uma estátua, busto ou herma do saudoso Paulo César 

Vinha, na Sede do Parque Estadual Paulo César Vinha. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 5675/2021, do Deputado Carlos Von, ao 

Governador do Estado, para aplicação de revsol na comunidade de 

Andana, no Município de Guarapari, para melhorar o acesso externo e 

locomoção interna entre residentes da comunidade. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 5676/2021, do Deputado Carlos Von, ao 

Governador do Estado, para aplicação de revsol na comunidade de 

Jaboticaba, no Município de Guarapari, para melhorar o acesso externo 

e locomoção interna entre residentes da comunidade. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 5677/2021, do Deputado Carlos Von, ao 

Governador do Estado, para aplicação de revsol na comunidade de 

Lagoa Dourada, no Município de Guarapari, para melhorar o acesso 

externo e locomoção interna entre residentes da comunidade. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 5678/2021, do Deputado Carlos 

Von, ao Governador do Estado, para aplicação de revsol na 
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comunidade de Palmeiras, no Município de Guarapari, para melhorar o 

acesso externo e locomoção interna entre residentes da comunidade. O 

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 5679/2021, do Deputado Carlos 

Von, ao Governador do Estado, para aplicação de revsol na 

comunidade de São João de Jaboti, no Município de Guarapari, para 

melhorar o acesso externo e locomoção interna entre residentes da 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5944/2021, do 

Deputado Theodorico Ferraço, ao Governador do Estado, para que seja 

analisada a possibilidade de redução em 50% ou isenção total do ICMS 

cobrado sobre a energia elétrica consumida pela população e pelos 

Setores Públicos e privados do Espírito Santo, durante a vigência 

nacional da bandeira tarifária vermelha. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 5945/2021, do Deputado Theodorico Ferraço, ao 

Governador do Estado, para que seja analisada a possibilidade de 

redução em 50% ou isenção total do ICMS cobrado sobre os 

combustíveis vendidos no 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 6072/2021, do Deputado Torino Marques, ao 

Governador do Estado, para reforço da segurança pública no Bairro São 

Torquato, em Vila Velha. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

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

6073/2021, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, 

para que aplique um projeto de melhoria da urbanização no Bairro Vila 

Garrido, Vila Velha. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 6074/2021, do 
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Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, para aplique um 

projeto de melhoria da urbanização no Bairro São Torquato, Vila 

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

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

a indicação é aprovada. Indicação nº 6075/2021, do Deputado Torino 

Marques, ao Governador do Estado, para construção de uma Unidade 

Básica de Saúde (UBS) em São João da Barra Seca, zona rural de 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 6100/2021, do 

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

ampliação da EEEF Graúna, localizada no Município de Itapemirim, 

com a construção de 5 (cinco) novas salas de aula.  O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 6130/2021, do Deputado Luiz Durão, ao 

Governador do Estado, para que seja encaminhado projeto para a 

Assembleia Legislativa objetivando que, por meio de lei, passe a ser 

obrigatório o preenchimento dos cargos vagos dos quadros da Polícia 

Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, 

preenchendo-se 25% (vinte e cinco por cento) dos cargos vagos, a cada 

ano, a partir de 2022, e, após completar os quadros, o preenchimento 

dar-se-á no ano posterior em relação aos cargos vagos do ano anterior. 

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

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

a indicação é aprovada. Indicação nº 6181/2021, do Deputado Dr. 

Emílio Mameri, ao Governador do Estado, para que viabilize a 

construção de uma ponte sobre o Rio Mariricu na localidade de Barra 

Nova em São Mateus. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

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

6182/2021, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para que inclua a estrada rural que liga o Bairro São Geraldo, até a 

comunidade de Alto São Geraldo, em Cachoeiro de Itapemirim, no 
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projeto Terra Firme de modo que a mesma seja revestida com Revsol. 

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

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

a indicação é aprovada. Indicação nº 6183/2021, do Deputado Capitão 

Assumção, ao Governador do Estado, para que haja aumento do 

policiamento, por parte da Polícia Militar, no Bairro Jardim da Penha, 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 6184/2021, do 

Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, para que 

abasteça, regularmente, as viaturas e ambulâncias do Estado. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 6185/2021, do Deputado Capitão 

Assumção, ao Governador do Estado, para que os ônibus que atendem a 

linha 784 recebam horários extras no Terminal de Jardim América. O 

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

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

indicação é aprovada. Fazem justificação de voto os Srs. Deputados: 

Delegado Danilo Bahiense e Torino Marques. É feito um minuto de 

silencia em homenagem aos Srs.: Romulo Zagoto, Bete Rodrigues, 

Marquinhos de Ibitirama e  Ruimar Siqueira Lemos. Passa-se para a 

fase da ordem do dia:  É anunciada discussão única, nos termos do art. 

66, § 6º, da Constituição Estadual, do veto parcial, aposto ao Projeto de 

Lei nº 163/2021, oriundo da Mensagem Governamental nº 48/2021, do 

Governador do Estado , que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração 

e execução da Lei Orçamentária para o exercício de 2022 (L.D.O. 

Incidente sobre a emenda 64, de autoria do Deputado Sergio Majeski 

que acrescentou um parágrafo  4º ao Artigo 54, , com a seguinte 

redação: "Art. 54 (...) §4º Nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, e do Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, 

deverão ser disponibilizadas e atualizadas em seção específica no site 

do BANDES na internet (www.bandes.com.br) informações de 

interesse geral, como: I) Operações de crédito, por cliente, com a 
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divulgação obrigatória do nome do cliente, área operacional, descrição 

do projeto, condições do financiamento, tipo de garantia e valores 

contratados; II) Contratações e valores totais, por setor; III) 

Contratações e valores totais, por microrregião e município; IV) Outras 

informações as quais o BANDES julgar necessárias."  ) e dá outras 

providências. Publicado no ALES Digital do dia 

30/04/2021. Mensagem de Veto nº 32/2021, publicada no ALES digital 

do dia 12/07/2021. Parecer nº 360/2021, votada na 21ª reunião da 

Comissão de Justiça, do dia 03/08/2021, que conclui pela manutenção 

do veto parcial. O Sr. Presidente   coloca em discussão o veto nos 

termos do artigo 228 § 5º do Regimento Interno. Não havendo oradores 

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

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, Capitão Assumção, 

Coronel Alexandre Quintino, Dary Pagung, Delegado Danilo Bahiense, 

Eng. José Esmeraldo, Hudson Leal,  Iriny Lopes, Janete de Sá, Luciano 

Machado, Luiz Durão, Marcos Garcia, Marcos Madureira, Pr. Marcos 

Mansur, Raquel Lessa, Renzo Vasconcelos, Torino Marques e 

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

Hercules, Sergio Majeski e Theodorico Ferraço.  E uma abstenção do 

Sr. Presidente. Em face do resultado, o Sr. Presidente declara mantido o 

veto. Comunique-se ao Sr. Governador. Faz justificativa de voto o Sr. 

Deputado Sergio Majeski. É anunciada a votação adiada, 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. Pareceres orais em conjunto das 

Comissões de Justiça, de Segurança e de Finanças, pela 

constitucionalidade e aprovação do presente Projeto. Na Comissão de 

Cidadania, não houve quórum para deliberação da matéria. O Sr. 
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Presidente coloca em votação a matéria. Posta em votação a matéria é 

aprovada. A Secretaria para Extração dos autógrafos.  É anunciada 

discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 283/2020, 

do Deputado Bruno Lamas, que institui a instalação, nas vias urbanas e 

rodovias estaduais do Espírito Santo, de instrumentos eletrônicos 

luminosos de medição de velocidade e dá outras providências. 

Publicado no Ales Digital do dia 07/05/2020. Na Comissão de Justiça o 

relator, Deputado Vandinho Leite, se prevaleceu do prazo regimental 

para relatar a matéria na sessão ordinária híbrida, virtual e presencial do 

dia 02/06/2021. (Prazo até o dia 09/06/2021).  O Sr. Presidente convoca 

a Comissão de Justiça, para oferecer parecer oral ao Projeto. O Sr. 

Deputado Vandinho Leite faz a convocação e avoca para relatar a 

matéria  que opina pela Constitucionalidade. Não havendo oradores 

para discutir o parecer, é anunciada sua votação, sendo aprovado pelos 

membros da Comissão. O Projeto é devolvido a Mesa. O Sr. Presidente 

convoca a Comissão de Mobilidade Urbana, para oferecer parecer oral 

ao Projeto. O Sr. Deputado Marcelo Santos faz a convocação e avoca 

para relatar a matéria que opina pela Aprovação. Não havendo oradores 

para discutir o parecer, é anunciada sua votação, sendo aprovado pelos 

membros da Comissão. O Projeto é devolvido a Mesa. O Sr. Presidente 

convoca a Comissão de Finanças, para oferecer parecer oral ao Projeto. 

O Sr. Deputado Marcelo Santos faz a convocação e designa para relatar 

a matéria o Sr. Deputado Alexandre Xambinho que opina pela 

Aprovação. Não havendo oradores para discutir o parecer, é anunciada 

sua votação, sendo aprovado pelos membros da Comissão. O Projeto é 

devolvido a Mesa. O Sr. Presidente coloca em discussão. Não havendo 

oradores, encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posto em 

votação o Projeto é aprovado. A Secretaria para extração dos 

autógrafos. Faz justificativa de voto o Sr. Deputado Bruno Lamas. 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 
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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 30/08/2021. (Prazo até o dia 13/09/2021). 

Existem emendas de diversos Deputados, para ser analisado pela 

Comissão de Justiça. O Sr. Presidente convoca a Comissão de Justiça, 

para oferecer parecer oral as emendas. O Sr. Deputado Marcelo Santos 

se prevalece de prazo regimental.  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 Vandinho Leite 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. Na Comissão de Justiça o relator, Deputado Gandini, se 
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prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na sessão 

ordinária híbrida, virtual e presencial do dia 31/08/2021. (Prazo até o 

dia 14/09/2021). 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 e 

as emendas. 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. Na Comissão de Justiça o 

relator, Deputado Gandini, se prevaleceu do prazo regimental para 

relatar a matéria na sessão ordinária híbrida, virtual e presencial do dia 

31/08/2021. (Prazo até o dia 14/09/2021). (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. É anunciada discussão única, em regime de 

urgência, do 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. Publicado no 

Ales Digital do dia 16/08/2021. Pareceres orais em conjunto das 

Comissões de Justiça e de Finanças, pela constitucionalidade e 

aprovação do presente Projeto. Na Comissão de Cidadania o relator, 

Deputado Luciano Machado, se prevaleceu do prazo regimental para 

relatar a matéria na sessão ordinária híbrida, virtual e presencial do dia 

01/09/2021. (Prazo até o dia 15/09/2021). O Sr. Presidente convoca a 

Comissão de Cidadania, para oferecer parecer oral ao projeto. O Sr. 

Deputado Luciano Machado se prevalece de prazo regimental. É 

anunciada discussão única, em regime de urgência, do 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 
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e dá outras providências. Publicado no Ales Digital do dia 20/08/2021. 

Pareceres orais em conjunto das Comissões de Justiça e de Finanças, 

pela constitucionalidade e aprovação do presente Projeto. Na Comissão 

de Ciência e Tecnologia o relator, Deputado Alexandre Xambinho, se 

prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na sessão 

ordinária híbrida, virtual e presencial do dia 01/09/2021. (Prazo até o 

dia 15/09/2021). O Sr. Presidente convoca a Comissão de Ciência e 

Tecnologia, para oferecer parecer oral ao projeto. O Sr. Deputado 

Alexandre Xambinho se prevalece de prazo regimental.  É anunciada 

discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 439/2021, 

do Deputado Delegado Danilo Bahiense, 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. 

Publicado no Ales Digital do dia 17/08/2021. Nas Comissões em 

conjunto de Justiça, de Cidadania 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 01/09/2021. (Prazo 

até o dia 15/09/2021). O Sr. Presidente convoca a Comissão de Justiça, 

para oferecer parecer oral ao projeto. O Sr. Deputado Gandini se 

prevalece de prazo regimental. É anunciada discussão única, em regime 

de urgência, do Projeto de Lei nº 361/2021, do Deputado Dr. Emílio 

Mameri, que institui a Política Estadual para a População Migrante, 

dispõe sobre seus objetivos, princípios, diretrizes e ações prioritárias no 

Estado do Espírito Santo. Publicado no Ales Digital do dia 20/07/2021. 

Na Comissão de Justiça o relator, Deputado Gandini, se prevaleceu do 

prazo regimental para relatar a matéria na sessão ordinária híbrida, 

virtual e presencial do dia 01/09/2021. (Prazo até o dia 15/09/2021). 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: Theodorico Ferraço, Sergio Majeski, Luiz Durão, 

(Assume a Presidência o Sr. Deputado Hudson Leal) Janete de Sá, 

Erick Musso, Eng° Jose Esmeraldo, Doutor Hercules, (Assume a 
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Presidência o Sr. Deputado Torino Marques) Delegado Danilo 

Bahiense, Carlos Von e Capitão Assumção . 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 14/09/2021, no horário regimental. Encerra-se a 

presente sessão às dezoito horas e sete minutos. 


