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Octogésimo Primeira  Sessão Ordinária Virtual Hibrida da Terceira 

Sessão Legislativa Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em 

quatorze 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 Marcelo Santos 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. (‘’É feito a leitura do 

seguinte comunicado: Esta Presidência informa que os itens (01 e 02) 

do expediente de hoje, estão sendo desconsiderados, por já terem sido 

lidos anteriormente, assim como as indicações dos itens (141 e 310), 

por tratarem do mesmo assunto das indicações (140 e 309). E na 

indicação do item (255) é simplesmente uma correção. Aonde se lê: 

Câmara Municipal de Iconha; Leia-se: Câmera Municipal de Irupi.’’)  

O Sr. Presidente procede à leitura do seguinte Expediente: 1ª parte: 

Expediente para simples despacho: Projeto de Lei nº 479/2021, do 

Deputado Hudson Leal, que dispõe sobre a execução das técnicas 

radiológicas exclusivamente por técnicos e/ou tecnólogos em 

radiologia, nos termos da Lei Federal 7.394/1985, e dá outras 

providências. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento 

Interno, às Comissões de Justiça, de Saúde e de Finanças. Projeto de 

Lei n° 480/2021, da Deputada Iriny Lopes, que dispõe sobre a criação 

do Plano Estadual de Arborização Urbana no Estado do Espírito Santo. 

Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, às 

Comissões de Justiça, de Meio Ambiente, de Infraestrutura e de 
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Finanças. Projeto de Lei n° 481/2021, do Deputado Doutor Hércules, 

que acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro 

de 2020, instituindo o Município de Vila Valério como capital 

simbólica do Espírito Santo no dia 24 de abril, data de sua fundação. À 

Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. 

Projeto de Lei n° 482/2021, do Deputado Doutor Hércules, que 

acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 

2020, instituindo o Município de Vila Pavão como capital simbólica do 

Espírito Santo no dia 10 de maio, data de sua fundação. À Comissão de 

Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei n° 

483/2021, do Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao anexo 

único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o 

Município de Viana como capital simbólica do Espírito Santo no dia 15 

de maio, data de sua fundação. À Comissão de Justiça na forma do 

artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei n° 484/2021, do 

Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao anexo único da Lei 

nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o Município De Venda 

Nova Do Imigrante como capital simbólica do Espírito Santo no dia 21 

de janeiro, data de sua fundação. À Comissão de Justiça na forma do 

artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei n° 485/2021, do 

Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao anexo único da Lei 

nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o Município De 

Vargem Alta como capital simbólica Do Espírito Santo no dia 13 de 

novembro, data de sua fundação. À Comissão de Justiça na forma do 

artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei n° 486/2021, do 

Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao anexo único da Lei 

nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o Município De 

Sooretama como capital simbólica Do Espírito Santo no dia 29 de 

novembro, data de sua fundação. À Comissão de Justiça na forma do 

artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei n° 487/2021, do 

Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao anexo único da Lei 

nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o Município De Serra 

como capital simbólica Do Espírito Santo no dia 01 de junho, data de 

sua fundação. À Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do 
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Regimento Interno. Projeto de Lei n° 488/2021, do Deputado Doutor 

Hércules, que acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 

de outubro de 2020, instituindo o Município De São Roque Do Canaã 

como capital simbólica do Espírito Santo no dia 11 de março, data de 

sua fundação. À Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do 

Regimento Interno. Projeto de Lei n° 489/2021, do Deputado Doutor 

Hércules, que acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 

de outubro de 2020, instituindo o Município De São Mateus como 

capital simbólica do Espírito Santo no dia 14 de agosto, data de sua 

fundação. À Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento 

Interno. Projeto de Lei n° 490/2021, do Deputado Doutor Hércules, que 

acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 

2020, instituindo o Município De São José Do Calçado como capital 

simbólica do Espírito Santo no dia 13 de janeiro, data de sua fundação. 

À Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. 

Projeto de Lei n° 491/2021, do Deputado Doutor Hércules, que 

acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 

2020, instituindo o Município De São Gabriel Da Palha como capital 

simbólica do Espírito Santo no dia 05 de junho, data de sua fundação. À 

Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. 

Projeto de Lei n° 492/2021, do Deputado Doutor Hércules, que 

acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 

2020, instituindo o Município De São Domingos Do Norte como 

capital simbólica do Espírito Santo no dia 29 de março, data de sua 

fundação. À Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento 

Interno. Projeto de Lei n° 493/2021, do Deputado Doutor Hércules, que 

acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 

2020, instituindo o Município De Santa Teresa como capital simbólica 

do Espírito Santo no dia 13 de maio, data de sua fundação. À Comissão 

de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei 

n° 494/2021, do Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao 

anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o 

Município De Santa Maria De Jetibá como capital simbólica do 

Espírito Santo no dia 12 de fevereiro, data de sua fundação. À 
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Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. 

Projeto de Lei n° 495/2021, do Deputado Doutor Hércules, que 

acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 

2020, instituindo o Município De Santa Leopoldina como capital 

simbólica do Espírito Santo no dia 22 de junho, data de sua fundação. À 

Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. 

Projeto de Lei n° 496/2021, do Deputado Doutor Hércules, que 

acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 

2020, instituindo o Município De Rio Bananal, como capital simbólica 

do Espírito Santo no dia 10 de outubro, data de sua fundação. À 

Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. 

Projeto de Lei n° 497/2021, do Deputado Doutor Hércules, que 

acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 

2020, instituindo o Município De Presidente Kenedy como capital 

simbólica do Espírito Santo no dia 12 de setembro, data de sua 

fundação. À Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento 

Interno. Projeto de Lei n° 498/2021, do Deputado Doutor Hércules, que 

acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 

2020, instituindo o Município De Ponto Belo como capital simbólica 

do Espírito Santo no dia 07 de novembro, data de sua fundação. À 

Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. 

Projeto de Lei n° 499/2021, do Deputado Doutor Hércules, que 

acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 

2020, instituindo o Município De Piúma como capital simbólica do 

Espírito Santo no dia 05 de março, data de sua fundação. À Comissão 

de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei 

n° 500/2021, do Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao 

anexo único da lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o 

Município De Pinheiros como capital simbólica do Espírito Santo no 

dia 25 de julho, data de sua fundação. À Comissão de Justiça na forma 

do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei n° 501/2021, do 

Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao anexo único da Lei 

nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o Município De Pedro 

Canário como capital simbólica do Espírito Santo no dia 01 de janeiro, 
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data de sua fundação. À Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do 

Regimento Interno. Projeto de Lei n° 502/2021, do Deputado Doutor 

Hércules, que acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 

de outubro de 2020, instituindo o Município De Pancas como capital 

simbólica do Espírito Santo no dia 11 de julho, data de sua fundação. À 

Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. 

Projeto de Lei n° 503/2021, do Deputado Doutor Hércules, que 

acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 

2020, instituindo o Município De Nova Venécia como capital simbólica 

do Espírito Santo no dia 10 de março, data de sua fundação. À 

Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. 

Projeto de Lei n° 504/2021, do Deputado Doutor Hércules, que 

acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 

2020, instituindo o Município De Muqui como capital simbólica do 

Espírito Santo no dia 04 de janeiro, data de sua fundação. À Comissão 

de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei 

n° 505/2021, do Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao 

anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o 

Município De Muniz Freire como capital simbólica do Espírito Santo 

no dia 08 de novembro, data de sua fundação. À Comissão de Justiça na 

forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei n° 506/2021, 

do Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao anexo único da 

Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o Município De 

Mucurici como capital simbólica do Espírito Santo no dia 23 de julho, 

data de sua fundação. À Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do 

Regimento Interno. Projeto de Lei n° 507/2021, do Deputado Doutor 

Hércules, que acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 

de outubro de 2020, instituindo o Município De Montanha como capital 

simbólica do Espírito Santo no dia 26 de maio, data de sua fundação. À 

Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. 

Projeto de Lei n° 508/2021, do Deputado Doutor Hércules, que 

acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 

2020, instituindo o Município De Mimoso Do Sul como capital 

simbólica do Espírito Santo no dia 03 de fevereiro, data de sua 
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fundação. À Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento 

Interno. Projeto de Lei n° 509/2021, do Deputado Doutor Hércules, que 

acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 

2020, instituindo o Município De Marilândia como capital simbólica do 

Espírito Santo no dia 07 de abril, data de sua fundação. À Comissão de 

Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei n° 

510/2021, do Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao anexo 

único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o 

Município De Marechal Floriano como capital simbólica do Espírito 

Santo no dia 26 de agosto, data de sua fundação. À Comissão de Justiça 

na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei n° 

511/2021, do Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao anexo 

único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o 

Município De Marataízes como capital simbólica do Espírito Santo no 

dia 16 de novembro, data de sua fundação. À Comissão de Justiça na 

forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei n° 512/2021, 

do Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao anexo único da 

Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o Município De 

Linhares como capital simbólica do Espírito Santo no dia 24 de agosto, 

data de sua fundação. À Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do 

Regimento Interno. Projeto de Lei n° 513/2021, do Deputado Doutor 

Hércules, que acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 

de outubro de 2020, instituindo o Município De Laranja Da Terra como 

capital simbólica do Espírito Santo no dia 28 de agosto, data de sua 

fundação. À Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento 

Interno. Projeto de Lei n° 514/2021, do Deputado Doutor Hércules, que 

acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 

2020, instituindo o Município De João Neiva como capital simbólica 

do Espírito Santo no dia 30 de agosto, data de sua fundação. À 

Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. 

Projeto de Lei n° 515/2021, do Deputado Doutor Hércules, que 

acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 

2020, instituindo o Município De Jerônimo Monteiro como capital 

simbólica do Espírito Santo no dia 27 de abril, data de sua fundação. À 
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Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. 

Projeto de Lei n° 516/2021, do Deputado Doutor Hércules, que 

acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 

2020, instituindo o Município De Jaguaré como capital simbólica do 

Espírito Santo no dia 19 de outubro, data de sua fundação. À Comissão 

de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei 

n° 517/2021, do Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao 

anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o 

Município De Itarana como capital simbólica do Espírito Santo no dia 

06 de novembro, data de sua fundação. À Comissão de Justiça na forma 

do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei n° 518/2021, do 

Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao anexo único da Lei 

nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o Município De 

Itapemirim como capital simbólica do Espírito Santo no dia 03 de abril, 

data de sua fundação. À Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do 

Regimento Interno. Projeto de Lei n° 519/2021, do Deputado Doutor 

Hércules, que acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 

de outubro de 2020, instituindo o Município De Itaguaçu como capital 

simbólica do Espírito Santo no dia 10 de abril, data de sua fundação. À 

Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. 

Projeto de Lei n° 520/2021, do Deputado Doutor Hércules, que 

acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 

2020, instituindo o Município De Iconha como capital simbólica do 

Espírito Santo no dia 30 de março, data de sua fundação. À Comissão 

de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei 

n° 521/2021, do Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao 

anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o 

Município De Ibitirama como capital simbólica do Espírito Santo no 

dia 27 de setembro, data de sua fundação. À Comissão de Justiça na 

forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei n° 522/2021, 

do Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao anexo único da 

Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o Município De 

Ibatiba como capital simbólica do Espírito Santo no dia 02 de maio, 

data de sua fundação. À Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do 
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Regimento Interno. Projeto de Lei n° 523/2021, do Deputado Doutor 

Hércules, que acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 

de outubro de 2020, instituindo o Município De Guarapari como capital 

simbólica do Espírito Santo no dia 05 de agosto, data de sua fundação. 

À Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. 

Projeto de Lei n° 524/2021, do Deputado Doutor Hércules, que 

acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 

2020, instituindo o Município De Guaçuí como capital simbólica do 

Espírito Santo no dia 27 de março, data de sua fundação. À Comissão 

de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei 

n° 525/2021, do Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao 

anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o 

Município De Governador Lindenberg como capital simbólica do 

Espírito Santo no dia 18 de fevereiro, data de sua fundação. À 

Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. 

Projeto de Lei n° 526/2021, do Deputado Doutor Hércules, que 

acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 

2020, instituindo o Município De Fundão como capital simbólica do 

Espírito Santo no dia 21 de maio, data de sua fundação. À Comissão de 

Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei n° 

527/2021, do Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao anexo 

único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o 

Município De Ecoporanga como capital simbólica do Espírito Santo no 

dia 16 de outubro, data de sua fundação. À Comissão de Justiça na 

forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei n° 528/2021, 

do Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao anexo único da 

Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o Município De 

Dores Do Rio Preto como capital simbólica do Espírito Santo no dia 01 

de março, data de sua fundação. À Comissão de Justiça na forma do 

artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei n° 529/2021, do 

Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao anexo único da Lei 

nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o Município De 

Domingos Martins como capital simbólica do Espírito Santo no dia 12 

de novembro, data de sua fundação. À Comissão de Justiça na forma do 
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artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei n° 530/2021, do 

Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao anexo único da Lei 

nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o Município De 

Divino São Lourenço como capital simbólica do Espírito Santo no dia 

13 de abril, data de sua fundação. À Comissão de Justiça na forma do 

artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei n° 531/2021, do 

Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao anexo único da Lei 

nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o Município De 

Conceição Da Barra como capital simbólica do Espírito Santo no dia 14 

de dezembro, data de sua fundação. À Comissão de Justiça na forma do 

artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei n° 532/2021, do 

Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao anexo único da Lei 

nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o Município De 

Colatina como capital simbólica do Espírito Santo no dia 15 de 

outubro, data de sua fundação. À Comissão de Justiça na forma do 

artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei n° 533/2021, do 

Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao anexo único da Lei 

nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o Município De 

Castelo como capital simbólica do Espírito Santo no dia 22 de 

novembro, data de sua fundação. À Comissão de Justiça na forma do 

artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei n° 534/2021, do 

Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao anexo único da Lei 

nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o Município De 

Brejetuba como capital simbólica do Espírito Santo no dia 03 de março, 

data de sua fundação. À Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do 

Regimento Interno. Projeto de Lei n° 535/2021, do Deputado Doutor 

Hércules, que acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 

de outubro de 2020, instituindo o Município De Bom Jesus Do Norte 

como capital simbólica do Espírito Santo no dia 13 de setembro, data 

de sua fundação. À Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do 

Regimento Interno. Projeto de Lei n° 536/2021, do Deputado Doutor 

Hércules, que acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 

de outubro de 2020, instituindo o Município De Boa Esperança como 

capital simbólica do Espírito Santo no dia 27 de dezembro, data de sua 
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fundação. À Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento 

Interno. Projeto de Lei n° 537/2021, do Deputado Doutor Hércules, que 

acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 

2020, instituindo o Município De Baixo Guandu como capital 

simbólica do Espírito Santo no dia 17 de junho, data de sua fundação. À 

Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. 

Projeto de Lei n° 538/2021, do Deputado Doutor Hércules, que 

acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 

2020, instituindo o Município De Atílio Vivácqua como capital 

simbólica do Espírito Santo no dia 30 de dezembro, data de sua 

fundação. À Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento 

Interno. Projeto de Lei n° 539/2021, do Deputado Doutor Hércules, que 

acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 

2020, instituindo o Município De Aracruz como capital simbólica do 

Espírito Santo no dia 12 de setembro, data de sua fundação. À 

Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. 

Projeto de Lei n° 540/2021, do Deputado Doutor Hércules, que 

acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 

2020, instituindo o Município De Anchieta como capital simbólica do 

Espírito Santo no dia 09 de junho, data de sua fundação. À Comissão de 

Justiça na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei n° 

541/2021, do Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao anexo 

único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o 

Município De Alfredo Chaves como capital simbólica do Espírito Santo 

no dia 24 de janeiro, data de sua fundação. À Comissão de Justiça na 

forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei n° 542/2021, 

do Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao anexo único da 

Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o Município De 

Alegre como capital simbólica do Espírito Santo no dia 22 de 

dezembro, data de sua fundação. À Comissão de Justiça na forma do 

artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei n° 543/2021, do 

Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao anexo único da Lei 

nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o Município De Águia 

Branca como capital simbólica do Espírito Santo no dia 28 de julho, 
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data de sua fundação. À Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do 

Regimento Interno. Projeto de Lei n° 544/2021, do Deputado Doutor 

Hércules, que acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 

de outubro de 2020, instituindo o Município De Água Doce Do Norte 

como capital simbólica do Espírito Santo no dia 09 de setembro, data 

de sua fundação. À Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do 

Regimento Interno. Projeto de Lei n° 545/2021, do Deputado Doutor 

Hércules, que acrescenta item ao anexo único da Lei nº 11.212, de 29 

de outubro de 2020, instituindo o Município De Afonso Cláudio como 

capital simbólica do Espírito Santo no dia 20 de novembro, data de sua 

fundação. À Comissão de Justiça na forma do artigo 276 do Regimento 

Interno. 2ª Parte: Expediente sujeito a deliberação: Requerimento de 

Urgência n° 204/2021, do Deputado Luiz Durão, para o Projeto de 

Resolução Nº 19/2021, de sua autoria e da Mesa Diretora,  que altera a 

Resolução Nº 2.555, de 28 de maio de 2008, que criou o PROCON-

ASSEMBLEIA (Com o objetivo de contribuir na fiscalização do 

cumprimento da legislação consumerista e em defesa dos direitos dos 

consumidores do Estado do Espírito Santo, o Procon-Assembleia, pelo 

menos a cada 03 (três) meses por ano, realizará visitas a 

estabelecimentos comerciais e adotará as medidas administrativas e 

legais cabíveis em face de infrações proventura constatadas). O Sr. 

Presidente coloca em votação o requerimento.  Posto em votação o 

requerimento é aprovado. 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/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 4928/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Divino São 

Lourenço/ES, 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 

http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=121218&tipo=12&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=121218&tipo=12&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=121218&tipo=12&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=121218&tipo=12&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=121218&tipo=12&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=121218&tipo=12&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=121218&tipo=12&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=121218&tipo=12&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=121218&tipo=12&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=121218&tipo=12&ano=2021
http://www3.al.es.gov.br/spl/processo.aspx?id=121218&tipo=12&ano=2021


 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

12 

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

Indicação nº 4929/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

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

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

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 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/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 4931/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Ecoporanga/ES, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do 

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

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

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

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Fundão/ES, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do 

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

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

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

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Governador 

Lindenberg/ES, para 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, ao Presidente da Câmara 
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Municipal de Guaçuí/ES, para aquisição de veículo e contratação de 

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

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

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

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

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

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

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

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

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

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

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

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

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

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

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

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

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

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

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

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

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

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

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

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

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

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

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação a indicação é 
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aprovada. Indicação nº 4940/2021, da Comissão de Proteção à Criança 

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

Municipal Itaguaçu/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 4941/2021, da Comissão de Proteção à Criança 

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

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

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

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 4942/2021, da Comissão de Proteção à Criança 

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

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

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

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 4943/2021, da Comissão de Proteção à Criança 

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

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

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

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 4944/2021, da Comissão de Proteção à Criança 

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

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

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

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 4945/2021, da Comissão de Proteção à Criança 

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

Municipal de Jerônimo Monteiro/ES, para aquisição de veículo e 

contratação de motorista exclusivo para uso do Conselho Tutelar. O Sr. 
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Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4946/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de João Neiva/ES, para aquisição de 

veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do Conselho 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 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/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 4948/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Linhares/ES, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do 

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

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4949/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Mantenópolis/ES, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do 

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

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4950/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Marataízes/ES, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do 

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

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4951/2021, da 

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



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

16 

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Marechal Floriano/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 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/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 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/ES, 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/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 4956/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Mucurici/ES, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do 

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

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/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 4958/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Muqui/ES, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do 

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

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4959/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Nova Venécia/ES, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do 

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

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4960/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Pancas/ES, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do 

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

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4961/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES, para 

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 
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Presidente da Câmara Municipal de Pedro Canário/ES, para aquisição 

de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do Conselho 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 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/ES, 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/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 4965/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Piúma/ES, para 

aquisição de veículo e contratação de motorista exclusivo para uso do 

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

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5012/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Fundão/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 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 
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encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação a 

indicação é aprovada. Indicação nº 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/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 5016/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Ibatiba/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 5017/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Afonso Cláudio/ES, 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/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 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/ES, para colete de identificação e 

crachá para os(as) Conselheiros(as) Tutelares. O Sr. Presidente coloca 



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

20 

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

anuncia a sua votação. Posta em votação a 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/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 5021/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Águia Branca/ES, para 

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/ES, 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 5023/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Iconha/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 5024/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Irupi/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 5025/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Itaguaçu/ES, para 

ampliação da oferta de vagas na rede pública de ensino. O Sr. 
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Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 5026/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Itapemirim/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 5027/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Alfredo Chaves/ES, para 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/ES, 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 5029/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Apiacá/ES, 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 

5030/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de 

Aracruz/ES, 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 

5031/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Atílio 
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Vivacqua/ES, 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 

5032/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de 

Itarana/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 5033/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Baixo Guandu/ES, 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 5034/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Iúna/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 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/ES, 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 5036/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Ibitirama/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 5037/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre 
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Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Boa Esperança/ES, 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 5038/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Jaguaré/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 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/ES, 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 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/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 

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/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 5044/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de São Mateus/ES, para 

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

Presidente da Câmara Municipal de São Mateus/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 5045/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Santa Teresa/ES, para 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/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 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/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 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/ES, 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/ES, 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 
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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/ES, 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 5051/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Rio Bananal/ES, para 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 5052/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Presidente Kennedy/ES, para 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 

5053/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Ponto 

Belo/ES, para 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 5054/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Ibatiba/ES, 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 5055/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Piúma/ES, 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 
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anuncia a sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 

Indicação nº 5056/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Pinheiros/ES, 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 5057/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro/ES, 

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 5058/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Brejetuba/ES, 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 5059/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de João Neiva/ES, 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 5060/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Laranja da Terra/ES, 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 

5061/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Dores do 

Rio Preto/ES, para colete de identificação e crachá para os(as) 

Conselheiros(as) Tutelares. O Sr. Presidente coloca em discussão a 
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indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua 

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

5063/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de 

Pancas/ES, 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 5064/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, 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 5065/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Nova Venécia/ES, 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 5066/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Linhares/ES, 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 5067/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Guarapari/ES, 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 5068/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Cariacica/ES, para colete de 

identificação e crachá para os(as) Conselheiros(as) Tutelares. O Sr. 
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Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 5069/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Muqui/ES, 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 5070/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Castelo/ES, 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 

5071/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de 

Guaçuí/ES, 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 

5072/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de 

Colatina/ES, 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 

5073/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Muniz 

Freire/ES, 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 5074/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Governador Lindenberg/ES, para 
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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 5075/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Mantenópolis/ES, 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 5076/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Marataízes/ES, 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 5077/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Mucurici/ES, 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 5078/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Fundão/ES, 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 5079/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de     Conceição da Barra/ES, 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 5080/2021, da Comissão de 

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



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

30 

Presidente da Câmara Municipal de   Montanha/ES, 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 5081/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de     Conceição do Castelo/ES, 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 5083/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de   Mimoso do Sul/ES, 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 

5084/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de     

Domingos Martins/ES, 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 

5085/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de     

Ibiraçu/ES, 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 

5086/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de   

Marilândia/ES, 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 5087/2021, da Comissão de 
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Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Presidente da Câmara Municipal de   Ecoporanga/ES, 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 5088/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de     Divino São Lourenço/ES, 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 5089/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Deputado Federal pelo 

Espírito Santo Ted Conti, 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 5090/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de   Dores do Rio Preto/ES, 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 5091/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de     Ibitirama/ES, 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 5093/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de   Divino São Lourenço/ES, para 

ampliação de oferta de vagas na rede pública de ensino. O Sr. 
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Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 5094/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de   Conceição do Castelo/ES, 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 5095/2021, da Comissão de 

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

Deputado Federal pelo Espírito Santo Da Vitória, 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 5096/2021, da 

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

Drogas, ao Deputado Federal pelo Espírito Santo Neucimar Fraga, 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 5097/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Deputado Federal pelo 

Espírito Santo Helder Salomão, 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 5098/2021, da 

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

Drogas, ao Deputado Federal pelo Espírito Santo Amaro Neto, para 

investimentos específicos do Fundo Especial para a Infância e 
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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 5099/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Deputado Federal pelo 

Espírito Santo Felipe Rigoni, 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 5100/2021, da Comissão de 

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

Deputado Federal pelo Espírito Santo Evair de Melo, 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 5101/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de   Sooretama/ES, 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 

5102/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de   

Serra/ES, 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 5103/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de   Vargem Alta/ES, para ampliação 

de oferta de vagas na rede pública de ensino. O Sr. Presidente coloca 
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em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 5104/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de   Venda Nova do Imigrante/ES, para 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 5105/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de   Viana/ES, 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 5106/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de   Vila Pavão/ES, para 

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 5107/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de   Vila Valério/ES, para 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 5108/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de   Vila Velha/ES, para 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 

5109/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de   

Vitória/ES, para ampliação de oferta de vagas na rede pública de 
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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 5110/2021, da Comissão de 

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

Deputado Federal pelo Espírito Santo Amaro Neto, para implementação 

do Centro Integrado previsto no art. 88, do ECRIAD (Lei 8.069/90) e 

da Escuta Especializada (Lei 13.431/17). O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 5111/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Deputado Federal pelo 

Espírito Santo Evair de Melo, para implementação do Centro Integrado 

previsto no art. 88, do ECRIAD (Lei 8.069/90) e da Escuta 

Especializada (Lei 13.431/17). O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

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

5112/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Deputado Federal pelo Espírito Santo Felipe 

Rigoni, para implementação do Centro Integrado previsto no art. 88, do 

ECRIAD (Lei 8.069/90) e da Escuta Especializada (Lei 13.431/17). O 

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 5113/2021, da Comissão de 

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

Deputado Federal pelo Espírito Santo Da Vitória, para implementação 

do Centro Integrado previsto no art. 88, do ECRIAD (Lei 8.069/90) e 

da Escuta Especializada (Lei 13.431/17). O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 5115/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Deputado Federal pelo 

Espírito Santo Amaro Neto, para inserção permanente na grade 

curricular da formação e aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, 

Guardas Municipais e Socioeducadores com relação aos direitos e 
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garantias das crianças e adolescentes e da rede de proteção e 

atendimento existente nos municípios e no estado, com suas 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5116/2021, da 

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

Drogas, ao Deputado Federal pelo Espírito Santo Evair de Melo, para 

inserção permanente na grade curricular da formação e 

aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e 

Socioeducadores com relação aos direitos e garantias das crianças e 

adolescentes e da rede de proteção e atendimento existente nos 

municípios e no estado, com suas atribuições. O Sr. Presidente coloca 

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

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

Indicação nº 5117/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Deputado Federal pelo 

Espírito Santo Felipe Rigoni, para inserção permanente na grade 

curricular da formação e aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, 

Guardas Municipais e Socioeducadores com relação aos direitos e 

garantias das crianças e adolescentes e da rede de proteção e 

atendimento existente nos municípios e no estado, com suas 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5118/2021, da 

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

Drogas, ao Deputado Federal pelo Espírito Santo Helder Salomão, para 

inserção permanente na grade curricular da formação e 

aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e 

Socioeducadores com relação aos direitos e garantias das crianças e 

adolescentes e da rede de proteção e atendimento existente nos 

municípios e no estado, com suas atribuições. O Sr. Presidente coloca 

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

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

Indicação nº 5119/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 
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Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Deputado Federal pelo 

Espírito Santo Da Vitória, para inserção permanente na grade curricular 

da formação e aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, Guardas 

Municipais e Socioeducadores com relação aos direitos e garantias das 

crianças e adolescentes e da rede de proteção e atendimento existente 

nos municípios e no estado, com suas atribuições. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 5120/2021, da Comissão de Proteção à Criança 

e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, à Deputada Federal pelo 

Espírito Santo Lauriete Rodrigues, para inserção permanente na grade 

curricular da formação e aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, 

Guardas Municipais e Socioeducadores com relação aos direitos e 

garantias das crianças e adolescentes e da rede de proteção e 

atendimento existente nos municípios e no estado, com suas 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5121/2021, da 

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

Drogas, à Deputada Federal pelo Espírito Santo Neucimar Fraga, para 

inserção permanente na grade curricular da formação e 

aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e 

Socioeducadores com relação aos direitos e garantias das crianças e 

adolescentes e da rede de proteção e atendimento existente nos 

municípios e no estado, com suas atribuições. O Sr. Presidente coloca 

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

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

Indicação nº 5122/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, à Deputada Federal pelo 

Espírito Santo Norma Ayub, para inserção permanente na grade 

curricular da formação e aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, 

Guardas Municipais e Socioeducadores com relação aos direitos e 

garantias das crianças e adolescentes e da rede de proteção e 

atendimento existente nos municípios e no estado, com suas 
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atribuições. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5123/2021, da 

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

Drogas, à Deputada Federal pelo Espírito Santo Soraya Manato, para 

inserção permanente na grade curricular da formação e 

aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e 

Socioeducadores com relação aos direitos e garantias das crianças e 

adolescentes e da rede de proteção e atendimento existente nos 

municípios e no estado, com suas atribuições. O Sr. Presidente coloca 

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

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

Indicação nº 5124/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, à Deputada Federal pelo 

Espírito Santo Ted Conti, para inserção permanente na grade curricular 

da formação e aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, Guardas 

Municipais e Socioeducadores com relação aos direitos e garantias das 

crianças e adolescentes e da rede de proteção e atendimento existente 

nos municípios e no estado, com suas atribuições. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 5125/2021, da Comissão de Proteção à Criança 

e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, à Deputada Federal pelo 

Espírito Santo Lauriete Rodrigues, para inserção permanente na grade 

curricular da formação e aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, 

Guardas Municipais e Socioeducadores com relação aos direitos e 

garantias das crianças e adolescentes e da rede de proteção e 

atendimento existente nos municípios e no estado, com suas 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5134/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Castelo/ES, para 

investimentos específicos do Fundo Especial para a Infância e 
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Adolescência - FIA - voltado a projetos que promovam a divulgação 

das atribuições do 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 5135/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Cariacica/ES, para investimentos específicos do Fundo 

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

promovam a divulgação das atribuições do 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 5136/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, para 

investimentos específicos do Fundo Especial para a Infância e 

Adolescência - FIA - voltado a projetos que promovam a divulgação 

das atribuições do 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 5137/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Brejetuba/ES, para investimentos específicos do Fundo 

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

promovam a divulgação das atribuições do 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 5138/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte/ES, para 

investimentos específicos do Fundo Especial para a Infância e 

Adolescência - FIA - voltado a projetos que promovam a divulgação 

das atribuições do 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. 
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Indicação nº 5141/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Barra de São Francisco/ES, para investimentos 

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

voltado a projetos que promovam a divulgação das atribuições do 

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 5142/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Baixo Guandu/ES, para 

investimentos específicos do Fundo Especial para a Infância e 

Adolescência - FIA - voltado a projetos que promovam a divulgação 

das atribuições do 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 5143/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Atílio Vivacqua/ES, para investimentos específicos do 

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

projetos que promovam a divulgação das atribuições do 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 5144/2021, da 

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

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

investimentos específicos do Fundo Especial para a Infância e 

Adolescência - FIA - voltado a projetos que promovam a divulgação 

das atribuições do 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 5145/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Apiacá/ES, para investimentos específicos do Fundo 

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



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

41 

promovam a divulgação das atribuições do 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 5146/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Anchieta/ES, para investimentos 

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

voltado a projetos que promovam a divulgação das atribuições do 

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 5147/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Alto Rio Novo/ES, para 

investimentos específicos do Fundo Especial para a Infância e 

Adolescência - FIA - voltado a projetos que promovam a divulgação 

das atribuições do 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 5148/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Alfredo Chaves/ES, para investimentos específicos do 

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

projetos que promovam a divulgação das atribuições do 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 5149/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Alegre/ES, para 

investimentos específicos do Fundo Especial para a Infância e 

Adolescência - FIA - voltado a projetos que promovam a divulgação 

das atribuições do 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 5150/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 
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Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Colatina/ES, para investimentos específicos do Fundo 

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

promovam a divulgação das atribuições do 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 5151/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Conceição da Barra/ES, para 

investimentos específicos do Fundo Especial para a Infância e 

Adolescência - FIA - voltado a projetos que promovam a divulgação 

das atribuições do 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 5152/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Águia Branca/ES, para investimentos específicos do 

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

projetos que promovam a divulgação das atribuições do 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 5153/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Água Doce do 

Norte/ES, para investimentos específicos do Fundo Especial para a 

Infância e Adolescência - FIA - voltado a projetos que promovam a 

divulgação das atribuições do 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 5154/2021, da Comissão de Proteção à Criança 

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

Municipal de Afonso Cláudio/ES, para investimentos específicos do 

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

projetos que promovam a divulgação das atribuições do Conselhos 
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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 5156/2021, da 

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

Drogas, à Deputada Federal pelo Espírito Santo Soraya Manato, para 

investimentos específicos do Fundo Especial para a Infância e 

Adolescência - FIA - voltado a projetos que promovam a divulgação 

das atribuições do 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 5157/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, à Deputada Federal pelo 

Espírito Santo Norma Ayub, para investimentos específicos do Fundo 

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

promovam a divulgação das atribuições do 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 5158/2021, da Comissão de 

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

Governador, para investimentos específicos do Fundo Especial para a 

Infância e Adolescência - FIA - voltado a projetos que promovam a 

divulgação das atribuições do 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 5160/2021, da Comissão de Proteção à Criança 

e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Senador do Espírito 

Santo Marcos do Val, para investimentos específicos do Fundo 

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

promovam a divulgação das atribuições do 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 5165/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Conceição do Castelo/ES, para 
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investimentos específicos do Fundo Especial para a Infância e 

Adolescência - FIA - voltado a projetos que promovam a divulgação 

das atribuições do 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 5166/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Divino São Lourenço/ES, para investimentos específicos 

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

projetos que promovam a divulgação das atribuições do 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 5167/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Domingos Martins/ES, 

para investimentos específicos do Fundo Especial para a Infância e 

Adolescência - FIA - voltado a projetos que promovam a divulgação 

das atribuições do 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 5168/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Dores do Rio Preto/ES, para investimentos específicos do 

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

projetos que promovam a divulgação das atribuições do 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 5169/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Ecoporanga/ES, para 

investimentos específicos do Fundo Especial para a Infância e 

Adolescência - FIA - voltado a projetos que promovam a divulgação 

das atribuições do Conselhos Tutelares. 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 5170/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Fundão/ES, para investimentos específicos do Fundo 

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

promovam a divulgação das atribuições do 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 5171/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Governador Lindenberg/ES, para 

investimentos específicos do Fundo Especial para a Infância e 

Adolescência - FIA - voltado a projetos que promovam a divulgação 

das atribuições do 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 5172/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Guaçuí/ES, para investimentos específicos do Fundo 

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

promovam a divulgação das atribuições do 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 5173/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Guarapari/ES, para investimentos 

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

voltado a projetos que promovam a divulgação das atribuições do 

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 5174/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Ibatiba/ES, para 

investimentos específicos do Fundo Especial para a Infância e 
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Adolescência - FIA - voltado a projetos que promovam a divulgação 

das atribuições do 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 5175/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Ibiraçu/ES, para investimentos específicos do Fundo 

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

promovam a divulgação das atribuições do 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 5176/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Ibitirama/ES, para investimentos 

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

voltado a projetos que promovam a divulgação das atribuições do 

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 5177/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Iconha/ES, para 

investimentos específicos do Fundo Especial para a Infância e 

Adolescência - FIA - voltado a projetos que promovam a divulgação 

das atribuições do 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 5178/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Iconha/ES, para investimentos específicos do Fundo 

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

promovam a divulgação das atribuições do 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 5179/2021, da Comissão de 
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Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Deputado Federal pelo Espírito Santo Neucimar Fraga, para 

implementação do Centro Integrado previsto no Art. 88 do ECRIAD 

(Lei 8.069/90) e da Escuta Especializada (Lei 13.431/17). O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 5180/2021, da Comissão de 

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

Deputado Federal pelo Espírito Santo Helder Salomão, para 

implementação do Centro Integrado previsto no Art. 88 do ECRIAD 

(Lei 8.069/90) e da Escuta Especializada (Lei 13.431/17). O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 5181/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Jaguaré/ES, para investimentos 

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

voltado a projetos que promovam a divulgação das atribuições do 

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 5182/2021, da 

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

Drogas, ao Deputado Federal pelo Espírito Santo Ted Conti, para 

implementação do Centro Integrado previsto no Art. 88 do ECRIAD 

(Lei 8.069/90) e da Escuta Especializada (Lei 13.431/17). O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 5183/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro/ES, para 

investimentos específicos do Fundo Especial para a Infância e 

Adolescência - FIA - voltado a projetos que promovam a divulgação 

das atribuições do Conselhos Tutelares. 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 5184/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Itaguaçu/ES, para investimentos específicos do Fundo 

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

promovam a divulgação das atribuições do 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 5250/2021, da Comissão de 

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

Prefeito Municipal de Brejetuba/ES, para inserção permanente na grade 

curricular da formação e aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, 

Guardas Municipais e Socioeducadores com relação aos direitos e 

garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede de Proteção e 

Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com suas 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5251/2021, da 

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

Drogas, ao Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, para 

inserção permanente na grade curricular da formação e 

aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e 

Socioeducadores com relação aos direitos e garantias das Crianças e 

Adolescentes e da Rede de Proteção e Atendimento existentes nos 

Municípios e no Estado, com suas atribuições. O Sr. Presidente coloca 

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

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

Indicação nº 5252/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Nova Venécia/ES, 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 5253/2021, da Comissão de 
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Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Prefeito Municipal de Cariacica/ES, para inserção permanente na grade 

curricular da formação e aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, 

Guardas Municipais e Socioeducadores com relação aos direitos e 

garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede de Proteção e 

Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com suas 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5254/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Montanha/ES, 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 

5255/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de 

Pancas/ES, 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 

5256/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Castelo/ES, para 

inserção permanente na grade curricular da formação e 

aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e 

Socioeducadores com relação aos direitos e garantias das Crianças e 

Adolescentes e da Rede de Proteção e Atendimento existentes nos 

Municípios e no Estado, com suas atribuições. O Sr. Presidente coloca 

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

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

Indicação nº 5257/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de Pedro Canário/ES, que dispõe sobre Colete de 

Identificação e Crachá para os(as) Conselheiros(as) Tutelares. O Sr. 
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Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 5258/2021, da Comissão de 

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

Prefeito Municipal de Colatina/ES, para inserção permanente na grade 

curricular da formação e aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, 

Guardas Municipais e Socioeducadores com relação aos direitos e 

garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede de Proteção e 

Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com suas 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5259/2021, da 

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

Drogas, ao Prefeito Municipal de Conceição da Barra/ES, para inserção 

permanente na grade curricular da formação e aperfeiçoamento de 

Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e Socioeducadores com 

relação aos direitos e garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede 

de Proteção e Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5260/2021, da 

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

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

inserção permanente na grade curricular da formação e 

aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e 

Socioeducadores com relação aos direitos e garantias das Crianças e 

Adolescentes e da Rede de Proteção e Atendimento existentes nos 

Municípios e no Estado, com suas atribuições. O Sr. Presidente coloca 

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

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

Indicação nº 5261/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de 

Divino de São Lourenço/ES, para inserção permanente na grade 

curricular da formação e aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, 



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

51 

Guardas Municipais e Socioeducadores com relação aos direitos e 

garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede de Proteção e 

Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com suas 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5262/2021, da 

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

Drogas, ao Prefeito Municipal de Domingos Martins/ES, para inserção 

permanente na grade curricular da formação e aperfeiçoamento de 

Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e Socioeducadores com 

relação aos direitos e garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede 

de Proteção e Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5263/2021, da 

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

Drogas, ao Prefeito Municipal de Dores do Rio Preto/ES, para inserção 

permanente na grade curricular da formação e aperfeiçoamento de 

Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e Socioeducadores com 

relação aos direitos e garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede 

de Proteção e Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5264/2021, da 

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

Drogas, ao Prefeito Municipal de Ecoporanga/ES, para inserção 

permanente na grade curricular da formação e aperfeiçoamento de 

Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e Socioeducadores com 

relação aos direitos e garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede 

de Proteção e Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5265/2021, da 

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

5266/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de 

Piúma/ES, 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 

5267/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Ponto 

Belo/ES, 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 

5268/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de 

Presidente Kennedy/ES, 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 5269/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, à Presidente da Câmara 

Municipal de Rio Novo do Sul/ES, 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 5270/2021, da Comissão de 

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

Prefeito Municipal de Fundão/ES, para inserção permanente na grade 

curricular da formação e aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, 

Guardas Municipais e Socioeducadores com relação aos direitos e 
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garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede de Proteção e 

Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com suas 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5271/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de 

Jetibá/ES, que dispõe sobre 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 

5272/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Governador 

Lindenberg/ES, para inserção permanente na grade curricular da 

formação e aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, Guardas 

Municipais e Socioeducadores com relação aos direitos e garantias das 

Crianças e Adolescentes e da Rede de Proteção e Atendimento 

existentes nos Municípios e no Estado, com suas atribuições. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 5273/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Santa Teresa/ES, 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 5274/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de São Domingos do Norte/ES, 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 

5275/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
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Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Guaçuí/ES, para 

inserção permanente na grade curricular da formação e 

aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e 

Socioeducadores com relação aos direitos e garantias das Crianças e 

Adolescentes e da Rede de Proteção e Atendimento existentes nos 

Municípios e no Estado, com suas atribuições. O Sr. Presidente coloca 

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

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

Indicação nº 5276/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de 

Guarapari/ES, para inserção permanente na grade curricular da 

formação e aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, Guardas 

Municipais e Socioeducadores com relação aos direitos e garantias das 

Crianças e Adolescentes e da Rede de Proteção e Atendimento 

existentes nos Municípios e no Estado, com suas atribuições. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 5277/2021, da Comissão de 

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

Prefeito Municipal de Ibatiba/ES, para inserção permanente na grade 

curricular da formação e aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, 

Guardas Municipais e Socioeducadores com relação aos direitos e 

garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede de Proteção e 

Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com suas 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5278/2021, da 

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

Drogas, ao Prefeito Municipal de Ibiraçu/ES, para inserção permanente 

na grade curricular da formação e aperfeiçoamento de Policiais Civis, 

Militares, Guardas Municipais e Socioeducadores com relação aos 

direitos e garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede de Proteção 

e Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com suas 

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5279/2021, da 

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

Drogas, ao Prefeito Municipal de Ibitirama/ES, para inserção 

permanente na grade curricular da formação e aperfeiçoamento de 

Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e Socioeducadores com 

relação aos direitos e garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede 

de Proteção e Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5280/2021, da 

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

Drogas, ao Prefeito Municipal de Iconha/ES, para inserção permanente 

na grade curricular da formação e aperfeiçoamento de Policiais Civis, 

Militares, Guardas Municipais e Socioeducadores com relação aos 

direitos e garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede de Proteção 

e Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com suas 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5281/2021, da 

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

Drogas, ao Prefeito Municipal de Irupi/ES, para inserção permanente na 

grade curricular da formação e aperfeiçoamento de Policiais Civis, 

Militares, Guardas Municipais e Socioeducadores com relação aos 

direitos e garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede de Proteção 

e Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com suas 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5282/2021, da 

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

Drogas, ao Prefeito Municipal de Itaguaçu/ES, para inserção 

permanente na grade curricular da formação e aperfeiçoamento de 

Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e Socioeducadores com 

relação aos direitos e garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede 
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de Proteção e Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5283/2021, da 

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

Drogas, ao Prefeito Municipal de Itapemirim/ES, para inserção 

permanente na grade curricular da formação e aperfeiçoamento de 

Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e Socioeducadores com 

relação aos direitos e garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede 

de Proteção e Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5284/2021, da 

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

Drogas, ao Prefeito Municipal de Itarana/ES, para inserção permanente 

na grade curricular da formação e aperfeiçoamento de Policiais Civis, 

Militares, Guardas Municipais e Socioeducadores com relação aos 

direitos e garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede de Proteção 

e Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com suas 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5285/2021, da 

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

Drogas, ao Prefeito Municipal de Iúna/ES, para inserção permanente na 

grade curricular da formação e aperfeiçoamento de Policiais Civis, 

Militares, Guardas Municipais e Socioeducadores com relação aos 

direitos e garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede de Proteção 

e Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com suas 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5286/2021, da 

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

Drogas, ao Prefeito Municipal de Jaguaré/ES, para inserção permanente 

na grade curricular da formação e aperfeiçoamento de Policiais Civis, 
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Militares, Guardas Municipais e Socioeducadores com relação aos 

direitos e garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede de Proteção 

e Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com suas 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5287/2021, da 

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

Drogas, ao Prefeito Municipal de Jerônimo Monteiro/ES, para inserção 

permanente na grade curricular da formação e aperfeiçoamento de 

Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e Socioeducadores com 

relação aos direitos e garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede 

de Proteção e Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5288/2021, da 

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

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

permanente na grade curricular da formação e aperfeiçoamento de 

Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e Socioeducadores com 

relação aos direitos e garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede 

de Proteção e Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5290/2021, da 

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

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

permanente na grade curricular da formação e aperfeiçoamento de 

Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e Socioeducadores com 

relação aos direitos e garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede 

de Proteção e Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com 

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

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

em votação a indicação é aprovada.Indicação nº 5291/2021, da 

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

permanente na grade curricular da formação e aperfeiçoamento de 

Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e Socioeducadores com 

relação aos direitos e garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede 

de Proteção e Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5292/2021, da 

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

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

permanente na grade curricular da formação e aperfeiçoamento de 

Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e Socioeducadores com 

relação aos direitos e garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede 

de Proteção e Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5293/2021, da 

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

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

permanente na grade curricular da formação e aperfeiçoamento de 

Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e Socioeducadores com 

relação aos direitos e garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede 

de Proteção e Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5294/2021, da 

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

Drogas, ao Prefeito Municipal de Marechal Floriano/ES, para inserção 

permanente na grade curricular da formação e aperfeiçoamento de 

Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e Socioeducadores com 

relação aos direitos e garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede 

de Proteção e Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com 

suas atribuições. 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 5295/2021, da 

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

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

permanente na grade curricular da formação e aperfeiçoamento de 

Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e Socioeducadores com 

relação aos direitos e garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede 

de Proteção e Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5296/2021, da 

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

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

permanente na grade curricular da formação e aperfeiçoamento de 

Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e Socioeducadores com 

relação aos direitos e garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede 

de Proteção e Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5297/2021, da 

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

Drogas, ao Prefeito Municipal de Montanha/ES, para inserção 

permanente na grade curricular da formação e aperfeiçoamento de 

Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e Socioeducadores com 

relação aos direitos e garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede 

de Proteção e Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5470/2021, da 

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

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

Adicional Noturno para os sobreavisos e periculosidade dos 

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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5471/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

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

sobre Adicional Noturno para os sobreavisos e periculosidade dos 

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 

5472/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

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

sobre Adicional Noturno para os sobreavisos e periculosidade dos 

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 

5473/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

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

sobre Adicional Noturno para os sobreavisos e periculosidade dos 

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 

5474/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

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

que dispõe sobre Adicional Noturno para os sobreavisos e 

periculosidade dos Conselheiros(as) Tutelares. 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 5475/2021, da Comissão de Proteção à Criança 

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

João Neiva/ES, que dispõe sobre Adicional Noturno para os 

sobreavisos e periculosidade dos 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 5476/2021, da Comissão de 

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

Prefeito Municipal de Laranja da Terra /ES, que dispõe sobre Adicional 

Noturno para os sobreavisos e periculosidade dos Conselheiros(as) 
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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 5477/2021, da 

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

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

Adicional Noturno para os sobreavisos e periculosidade dos 

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 

5478/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Mantenópolis /ES, que 

dispõe sobre Adicional Noturno para os sobreavisos e periculosidade 

dos 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 

5479/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Marataízes /ES, que 

dispõe sobre Adicional Noturno para os sobreavisos e periculosidade 

dos 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 

5480/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Marechal Floriano/ES, 

que dispõe sobre Adicional Noturno para os sobreavisos e 

periculosidade dos 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 5481/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de 

Marilândia/ES, que dispõe sobre Adicional Noturno para os sobreavisos 

e periculosidade dos 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 5482/2021, da Comissão de Proteção à Criança 
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e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de 

Atílio Vivácqua/ES, que dispõe sobre implementação do Centro 

Integrado previsto no Art. 88 do ECRIAD (Lei 8.069/90) e da Escuta 

Especializada (Lei 13.431/17). O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

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

5483/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

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

dispõe sobre Adicional Noturno para os sobreavisos e periculosidade 

dos 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 

5484/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Montanha/ES, que 

dispõe sobre Adicional Noturno para os sobreavisos e periculosidade 

dos 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 

5485/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Mucurici/ES, que 

dispõe sobre Adicional Noturno para os sobreavisos e periculosidade 

dos 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 

5486/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Muniz Freire/ES, que 

dispõe sobre Adicional Noturno para os sobreavisos e periculosidade 

dos 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 

5487/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Muqui/ES, que dispõe 

sobre Adicional Noturno para os sobreavisos e periculosidade dos 

Conselheiros(as) Tutelares. O Sr. Presidente coloca em discussão a 
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indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua 

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

5488/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Baixo Guandú/ES, que 

dispõe sobre implementação do Centro Integrado previsto no Art. 88 do 

ECRIAD (Lei 8.069/90) e da Escuta Especializada (Lei 13.431/17). Em 

discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. As 

Deputadas e os Deputados que o aprovam, permaneçam como estão. Os 

contrários se manifestem verbalmente. (Aprovado) ou (Rejeitado). O 

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 5489/2021, da Comissão de 

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

Prefeito Municipal de Nova Venécia/ES, que dispõe sobre Adicional 

Noturno para os sobreavisos e periculosidade dos 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 5490/2021, da 

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

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

Adicional Noturno para os sobreavisos e periculosidade dos 

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 

5491/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Pedro Canário/ES, que 

dispõe sobre Adicional Noturno para os sobreavisos e periculosidade 

dos 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 

5492/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Barra de São 

Francisco/ES, que dispõe sobre implementação do Centro Integrado 

previsto no Art. 88 do ECRIAD (Lei 8.069/90) e da Escuta 
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Especializada (Lei 13.431/17). O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

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

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 5493/2021, da Comissão de Proteção à Criança 

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

Pinheiros/ES, que dispõe sobre Adicional Noturno para os sobreavisos 

e periculosidade dos 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 5494/2021, da Comissão de Proteção à Criança 

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

Piúma/ES, que dispõe sobre Adicional Noturno para os sobreavisos e 

periculosidade dos 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 5495/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

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

Belo/ES, que dispõe sobre Adicional Noturno para os sobreavisos e 

periculosidade dos 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 5496/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

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

Esperança/ES, que dispõe sobre implementação do Centro Integrado 

previsto no Art. 88 do ECRIAD (Lei 8.069/90) e da Escuta 

Especializada (Lei 13.431/17). O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

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

5497/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Presidente 

Kennedy/ES, que dispõe sobre Adicional Noturno para os sobreavisos e 

periculosidade dos Conselheiros(as) Tutelares. O Sr. Presidente coloca 
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em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 5498/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

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

Bananal/ES, que dispõe sobre Adicional Noturno para os sobreavisos e 

periculosidade dos 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 5499/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

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

Novo do Sul/ES, que dispõe sobre Adicional Noturno para os 

sobreavisos e periculosidade dos 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 5500/2021, da Comissão de 

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

Prefeito Municipal de Santa Leopoldina/ES, que dispõe sobre Adicional 

Noturno para os sobreavisos e periculosidade dos 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 5501/2021, da 

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

Drogas, ao Prefeito Municipal de Bom Jesus do Norte/ES, que dispõe 

sobre implementação do Centro Integrado previsto no Art. 88 do 

ECRIAD (Lei 8.069/90) e da Escuta Especializada (Lei 13.431/17). O 

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 5502/2021, da Comissão de 

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

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

Adicional Noturno para os sobreavisos e periculosidade dos 

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 



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

66 

5503/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Santa Teresa/ES, que 

dispõe sobre Adicional Noturno para os sobreavisos e periculosidade 

dos 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 

5504/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, à Prefeita Municipal de São Domingos do 

Norte/ES, que dispõe sobre Adicional Noturno para os sobreavisos e 

periculosidade dos Conselheiros(as) Tutelares. 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 5505/2021, da Comissão de Proteção à Criança 

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

São Gabriel da Palha/ES, que dispõe sobre Adicional Noturno para os 

sobreavisos e periculosidade dos 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 5506/2021, da Comissão de 

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

Prefeito Municipal de São José do Calçado/ES, que dispõe sobre 

Adicional Noturno para os sobreavisos e periculosidade dos 

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 

5507/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

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

dispõe sobre implementação do Centro Integrado previsto no Art. 88 do 

ECRIAD (Lei 8.069/90) e da Escuta Especializada (Lei 13.431/17). O 

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 5508/2021, da Comissão de 

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

Prefeito Municipal de São Mateus/ES, que dispõe sobre Adicional 
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Noturno para os sobreavisos e periculosidade dos 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 5509/2021, da 

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

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

sobre Adicional Noturno para os sobreavisos e periculosidade dos 

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 

5510/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Serra/ES, que dispõe 

sobre Adicional Noturno para os sobreavisos e periculosidade dos 

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 

5511/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Sooretama/ES, que 

dispõe sobre Adicional Noturno para os sobreavisos e periculosidade 

dos 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 

5512/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Cachoeiro de 

Itapemirim/ES, que dispõe sobre implementação do Centro Integrado 

previsto no Art. 88 do ECRIAD (Lei 8.069/90) e da Escuta 

Especializada (Lei 13.431/17). O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

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

5513/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Vargem Alta/ES, que 

dispõe sobre Adicional Noturno para os sobreavisos e periculosidade 

dos Conselheiros(as) 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 

5514/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Venda Nova do 

Imigrante/ES, que dispõe sobre Adicional Noturno para os sobreavisos 

e periculosidade dos 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 5515/2021, da Comissão de Proteção à Criança 

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

Viana/ES, que dispõe sobre Adicional Noturno para os sobreavisos e 

periculosidade dos 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 5518/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

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

Valério/ES, que dispõe sobre Adicional Noturno para os sobreavisos e 

periculosidade dos 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 5519/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de 

Vitória/ES, que dispõe sobre Adicional Noturno para os sobreavisos e 

periculosidade dos 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 5520/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de 

Castelo/ES, que dispõe sobre implementação do Centro Integrado 

previsto no Art. 88 do ECRIAD (Lei 8.069/90) e da Escuta 

Especializada (Lei 13.431/17). O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

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

5521/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Colatina/ES, que 
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dispõe sobre implementação do Centro Integrado previsto no Art. 88 do 

ECRIAD (Lei 8.069/90) e da Escuta Especializada (Lei 13.431/17). O 

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 5522/2021, da Comissão de 

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

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

implementação do Centro Integrado previsto no Art. 88 do ECRIAD 

(Lei 8.069/90) e da Escuta Especializada (Lei 13.431/17). O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 5523/2021, da Comissão de 

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

Prefeito Municipal de Conceição do Castelo/ES, que dispõe sobre 

implementação do Centro Integrado previsto no Art. 88 do ECRIAD 

(Lei 8.069/90) e da Escuta Especializada (Lei 13.431/17). O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 5524/2021, da Comissão de 

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

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

implementação do Centro Integrado previsto no Art. 88 do ECRIAD 

(Lei 8.069/90) e da Escuta Especializada (Lei 13.431/17). O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 5525/2021, da Comissão de 

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

Prefeito Municipal de Domingos Martins/ES, que dispõe sobre 

implementação do Centro Integrado previsto no Art. 88 do ECRIAD 

(Lei 8.069/90) e da Escuta Especializada (Lei 13.431/17). O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 5526/2021, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
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Prefeito Municipal de Dores do Rio Preto/ES, que dispõe sobre 

implementação do Centro Integrado previsto no Art. 88 do ECRIAD 

(Lei 8.069/90) e da Escuta Especializada (Lei 13.431/17). O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 5527/2021, da Comissão de 

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

Prefeito Municipal de Ecoporanga/ES, que dispõe sobre implementação 

do Centro Integrado previsto no Art. 88 do ECRIAD (Lei 8.069/90) e 

da Escuta Especializada (Lei 13.431/17). O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 5528/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de 

Fundão/ES, que dispõe sobre implementação do Centro Integrado 

previsto no Art. 88 do ECRIAD (Lei 8.069/90) e da Escuta 

Especializada (Lei 13.431/17). O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

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

5529/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de Governador 

Lindenberg/ES, que dispõe sobre implementação do Centro Integrado 

previsto no Art. 88 do ECRIAD (Lei 8.069/90) e da Escuta 

Especializada (Lei 13.431/17). O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

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

5530/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de      

Marataízes/ES, para inserção permanente na grade curricular da 

formação e aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, Guardas 

Municipais e Socioeducadores com relação aos direitos e garantias das 

Crianças e Adolescentes e da Rede de Proteção e Atendimento 

existentes nos Municípios e no Estado, com suas atribuições. 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 5531/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de      Marechal Floriano/ES, para 

inserção permanente na grade curricular da formação e 

aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e 

Socioeducadores com relação aos direitos e garantias das Crianças e 

Adolescentes e da Rede de Proteção e Atendimento existentes nos 

Municípios e no Estado, com suas atribuições. O Sr. Presidente coloca 

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

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

Indicação nº 5532/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de      Marilândia/ES, para inserção permanente na grade 

curricular da formação e aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, 

Guardas Municipais e Socioeducadores com relação aos direitos e 

garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede de Proteção e 

Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com suas 

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

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

em votação a indicação é aprovada.  Indicação nº 5533/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de      Mimoso do Sul/ES, 

para inserção permanente na grade curricular da formação e 

aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e 

Socioeducadores com relação aos direitos e garantias das Crianças e 

Adolescentes e da Rede de Proteção e Atendimento existentes nos 

Municípios e no Estado, com suas atribuições. O Sr. Presidente coloca 

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

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

Indicação nº 5534/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de      Montanha/ES, para inserção permanente na grade 

curricular da formação e aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, 
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Guardas Municipais e Socioeducadores com relação aos direitos e 

garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede de Proteção e 

Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com suas 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5535/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de      Mucurici/ES, para 

inserção permanente na grade curricular da formação e 

aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e 

Socioeducadores com relação aos direitos e garantias das Crianças e 

Adolescentes e da Rede de Proteção e Atendimento existentes nos 

Municípios e no Estado, com suas atribuições. O Sr. Presidente coloca 

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

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

Indicação nº 5536/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, à Presidente da Câmara 

Municipal de      Muniz Freire/ES, para inserção permanente na grade 

curricular da formação e aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, 

Guardas Municipais e Socioeducadores com relação aos direitos e 

garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede de Proteção e 

Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com suas 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5537/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de      Muqui/ES, para 

inserção permanente na grade curricular da formação e 

aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e 

Socioeducadores com relação aos direitos e garantias das Crianças e 

Adolescentes e da Rede de Proteção e Atendimento existentes nos 

Municípios e no Estado, com suas atribuições. O Sr. Presidente coloca 

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

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



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

73 

Indicação nº 5538/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de      Nova Venécia/ES, para inserção permanente na grade 

curricular da formação e aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, 

Guardas Municipais e Socioeducadores com relação aos direitos e 

garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede de Proteção e 

Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com suas 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5539/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de      Pancas/ES, para 

inserção permanente na grade curricular da formação e 

aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e 

Socioeducadores com relação aos direitos e garantias das Crianças e 

Adolescentes e da Rede de Proteção e Atendimento existentes nos 

Municípios e no Estado, com suas atribuições. O Sr. Presidente coloca 

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

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

Indicação nº 5540/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de      Pedro Canário/ES, para inserção permanente na grade 

curricular da formação e aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, 

Guardas Municipais e Socioeducadores com relação aos direitos e 

garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede de Proteção e 

Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com suas 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5541/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de      Pinheiros/ES, para 

inserção permanente na grade curricular da formação e 

aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e 

Socioeducadores com relação aos direitos e garantias das Crianças e 
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Adolescentes e da Rede de Proteção e Atendimento existentes nos 

Municípios e no Estado, com suas atribuições. O Sr. Presidente coloca 

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

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

Indicação nº 5542/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de  Piúma/ES, para inserção permanente na grade curricular 

da formação e aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, Guardas 

Municipais e Socioeducadores com relação aos direitos e garantias das 

Crianças e Adolescentes e da Rede de Proteção e Atendimento 

existentes nos Municípios e no Estado, com suas atribuições. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 5543/2021, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Ponto Belo/ES, para inserção 

permanente na grade curricular da formação e aperfeiçoamento de 

Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e Socioeducadores com 

relação aos direitos e garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede 

de Proteção e Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5544/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Presidente Kennedy/ES, 

para inserção permanente na grade curricular da formação e 

aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e 

Socioeducadores com relação aos direitos e garantias das Crianças e 

Adolescentes e da Rede de Proteção e Atendimento existentes nos 

Municípios e no Estado, com suas atribuições. O Sr. Presidente coloca 

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

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

Indicação nº 5545/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 
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Municipal de      Rio Bananal/ES, para inserção permanente na grade 

curricular da formação e aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, 

Guardas Municipais e Socioeducadores com relação aos direitos e 

garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede de Proteção e 

Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com suas 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5546/2021, da 

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

Drogas, à Presidente da Câmara Municipal de      Rio Novo do Sul/ES, 

para inserção permanente na grade curricular da formação e 

aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e 

Socioeducadores com relação aos direitos e garantias das Crianças e 

Adolescentes e da Rede de Proteção e Atendimento existentes nos 

Municípios e no Estado, com suas atribuições. O Sr. Presidente coloca 

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

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

Indicação nº 5547/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de      Santa Leopoldina/ES, para inserção permanente na 

grade curricular da formação e aperfeiçoamento de Policiais Civis, 

Militares, Guardas Municipais e Socioeducadores com relação aos 

direitos e garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede de Proteção 

e Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com suas 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5548/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de      Santa Maria de 

Jetibá/ES, para inserção permanente na grade curricular da formação e 

aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e 

Socioeducadores com relação aos direitos e garantias das Crianças e 

Adolescentes e da Rede de Proteção e Atendimento existentes nos 

Municípios e no Estado, com suas atribuições. O Sr. Presidente coloca 
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em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 5549/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de      Santa Teresa/ES, para inserção permanente na grade 

curricular da formação e aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, 

Guardas Municipais e Socioeducadores com relação aos direitos e 

garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede de Proteção e 

Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com suas 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5550/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de      São Domingos do 

Norte/ES, para inserção permanente na grade curricular da formação e 

aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e 

Socioeducadores com relação aos direitos e garantias das Crianças e 

Adolescentes e da Rede de Proteção e Atendimento existentes nos 

Municípios e no Estado, com suas atribuições. O Sr. Presidente coloca 

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

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

Indicação nº 5551/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, à Presidente da Câmara 

Municipal de     Laranja da Terra/ES, que dispõe sobre Piso Salarial 

Estadual digno para os Conselheiros 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 5552/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, à Presidente da Câmara 

Municipal de     Linhares/ES, que dispõe sobre Piso Salarial Estadual 

digno para os Conselheiros 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 5553/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 
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Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de      São José do Calçado/ES, para inserção permanente na 

grade curricular da formação e aperfeiçoamento de Policiais Civis, 

Militares, Guardas Municipais e Socioeducadores com relação aos 

direitos e garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede de Proteção 

e Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com suas 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5554/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de     São Gabriel da 

Palha/ES, para inserção permanente na grade curricular da formação e 

aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e 

Socioeducadores com relação aos direitos e garantias das Crianças e 

Adolescentes e da Rede de Proteção e Atendimento existentes nos 

Municípios e no Estado, com suas atribuições. O Sr. Presidente coloca 

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

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

Indicação nº 5555/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, à Presidente da Câmara 

Municipal de     Mantenópolis/ES, que dispõe sobre Piso Salarial 

Estadual digno para os Conselheiros 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 5556/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, à Presidente da Câmara 

Municipal de     Marataízes/ES, que dispõe sobre Piso Salarial Estadual 

digno para os Conselheiros 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 5557/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de     São Mateus/ES, para inserção permanente na grade 

curricular da formação e aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, 
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Guardas Municipais e Socioeducadores com relação aos direitos e 

garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede de Proteção e 

Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com suas 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5558/2021, da 

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

Drogas, à Presidente da Câmara Municipal de     Marechal Floriano/ES, 

que dispõe sobre Piso Salarial Estadual digno para os Conselheiros 

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 5559/2021, da 

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

Drogas, à Presidente da Câmara Municipal de  Marilândia/ES, que 

dispõe sobre Piso Salarial Estadual digno para os Conselheiros 

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 5560/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de Serra/ES, para inserção 

permanente na grade curricular da formação e aperfeiçoamento de 

Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e Socioeducadores com 

relação aos direitos e garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede 

de Proteção e Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5561/2021, da 

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

Drogas, ao Presidente da Câmara Municipal de     São Roque 

Canaã/ES, para inserção permanente na grade curricular da formação e 

aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e 

Socioeducadores com relação aos direitos e garantias das Crianças e 

Adolescentes e da Rede de Proteção e Atendimento existentes nos 

Municípios e no Estado, com suas atribuições. O Sr. Presidente coloca 
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em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 5562/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, à Presidente da Câmara 

Municipal de     Montanha/ES, que dispõe sobre Piso Salarial Estadual 

digno para os Conselheiros 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 5563/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de     Sooretama/ES, para inserção permanente na grade 

curricular da formação e aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, 

Guardas Municipais e Socioeducadores com relação aos direitos e 

garantias das Crianças e Adolescentes e da Rede de Proteção e 

Atendimento existentes nos Municípios e no Estado, com suas 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 5564/2021, da 

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

Drogas, à Presidente da Câmara Municipal de     Mucurici/ES, que 

dispõe sobre Piso Salarial Estadual digno para os Conselheiros 

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 5565/2021, da 

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

Drogas, à Presidente da Câmara Municipal de     Vargem Alta/ES, para 

inserção permanente na grade curricular da formação e 

aperfeiçoamento de Policiais Civis, Militares, Guardas Municipais e 

Socioeducadores com relação aos direitos e garantias das Crianças e 

Adolescentes e da Rede de Proteção e Atendimento existentes nos 

Municípios e no Estado, com suas atribuições. O Sr. Presidente coloca 

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

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

Indicação nº 5566/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 
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Adolescente e de Política sobre Drogas, à Presidente da Câmara 

Municipal de     Muniz Freire /ES, que dispõe sobre Piso Salarial 

Estadual digno para os Conselheiros 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 5567/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de     Muqui/ES, que dispõe sobre Piso Salarial Estadual 

digno para os Conselheiros 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 5568/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de     Nova Venécia/ES, que dispõe sobre Piso Salarial 

Estadual digno para os Conselheiros 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 5569/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Presidente da Câmara 

Municipal de     Pancas/ES, que dispõe sobre Piso Salarial Estadual 

digno para os Conselheiros 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 5570/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao Prefeito Municipal de 

Guaçuí/ES, para implementação do Centro Integrado previsto no Art. 

88 do ECRIAD (Lei 8.069/90) e da escuta especializada (Lei 

13.431/17) O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

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

em votação a indicação é aprovada. Fazem justificação de voto os Srs. 

Deputados: Delegado Danilo Bahiense, Marcos Garcia, Torino 

Marques, Adilson Espindula, (Assume a Presidência o Sr. Deputado 

Vandinho Leite) Doutor Hercules, Luciano Machado (Assume a 

Presidência o Sr. Deputado Erick Musso) Passa-se para a fase da ordem 
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do dia: É anunciada discussão única, em regime de urgência, do Projeto 

de Lei n.º 113/2021, do Tribunal de Justiça, que altera a redação da Lei 

n° 3.526, de 29 de dezembro de 1982, para promover a reestruturação 

das serventias extrajudiciais no Estado do Espírito Santo e dá outras 

providências. Publicado no Ales Digital do dia 31/03/2021. Parecer oral 

da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade/legalidade, com o 

acolhimento das emendas de autoria dos Deputados Marcelo Santos, 

Hudson Leal, Dr. Hércules,  Cel. Alexandre Quintino e Bruno Lamas; 

Parecer oral do vencido da Comissão de Finanças, pela aprovação, com 

o acolhimento de  todas as emendas apresentadas ao Projeto; e Parecer 

oral da Comissão de Cidadania, pela aprovação, com a adoção das 

emendas aditivas nº 01, 03, 12 e 15; emenda substitutiva nº 03; 

subemenda substitutiva a emenda nº 6/2021; e emenda oral coletiva 

apresentada em Plenário. O Presidente da Comissão de Justiça, 

Deputado Gandini, redesignou o Deputado Marcelo Santos, que 

manteve o prazo regimental para relatar as emendas acolhidas nas 

Comissões de Finanças e de Cidadania, na sessão ordinária híbrida, 

virtual e presencial do dia 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 ao Projeto com as emendas. O Sr. Deputado 

Vandinho Leite faz a convocação e designa o Sr. Deputado Marcelo 

Santos para relatar a matéria que opina pela Constitucionalidade das 

emendas acolhidas pelo relator. Discutem o parecer as Sras. e o Sr. 

Deputados Janete de Sá, Iriny Lopes e Gandini. Não havendo mais 

quem queira 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 Justiça, para oferecer parecer 

oral a Redação Final . O Sr. Deputado Vandinho Leite  faz a 

convocação e avoca para relatar a matéria que opina pela 

Constitucionalidade das emendas. 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 

votação a Redação Final. Posta em votação a Redação Final é aprovada. 
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A Secretaria para Extração dos autógrafos. Faz justificação de voto o 

Sr. Deputado Bruno Lamas.  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 Vandinho Leite, se prevaleceu do prazo 

regimental para relatar a matéria na sessão ordinária híbrida, virtual e 

presencial do dia 13/09/2021. (Prazo até o dia 20/09/2021). O Sr. 

Presidente convoca a Comissão de Justiça, para oferecer parecer oral ao 

projeto. O Sr. Deputado Vandinho Leite se prevalece de prazo 

regimental nas comissões em conjunto de Justiça,  Defesa do 

Consumidor e Finanças. 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 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. 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). 
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(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 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. 
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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 Gandinise 

prevalece de prazo regimental nas comissões em conjunto de Justiça, 

Cidadania e Finanças. 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). O 

Sr. Presidente convoca a Comissão de Justiça, para oferecer parecer 

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

regimental. Passa-se para a fase das Comunicações: Com a palavra as 

Sras. e os Srs. Deputados: Delegado Danilo Bahiense, (Assume a 

Presidência a Sra. Deputada Janete de Sá) Doutor Hercules, Doutor 

Rafael Favatto, (Pedindo e obtendo a palavra pela ordem o Sr. 

Deputado Marcos Garcia solicita a recomposição de quórum. A Sra. 

Presidenta Janete de Sá indefere. Assume a presidência  o Sr. Deputado 

Doutor Hercules) Janete de Sá, (Assume a Presidência a Sra. Deputada 

Janete de Sá), Luiz Durão, Sergio Majeski, Theodorico Ferraço e 

Torino Marques.  Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente diz que 

irá encerrar a presente sessão, antes, porém, convoca as senhoras e os 

senhores Deputados para a próxima, que será ordinária, dia 15/09/2021, 

no horário regimental. Encerra-se a presente sessão às Dezesseis horas 

e cinquenta e sete minutos. 


