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Trigésimo Primeira Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa 

Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em vinte e sete de 

Abril de 2022. 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 Dary Pagung ocupa a cadeira da 

Presidência e invocando a proteção de Deus, declara aberta a sessão. A 

convite de S.Exª.  ocupa as cadeira da 1ª Secretaria, respectivamente, o 

Sr. Deputados  Marcos Garcia 1ª Secretário. O Sr. Presidente convida o 

Sr. Deputado Delegado Danilo Bahiense para proceder a leitura de um 

versículo da Bíblia.  O Sr. Presidente procede à leitura do seguinte 

Expediente: 1ª parte:  1ª fase do expediente - para simples despacho: 

Ofício nº 040/2022, do Deputado Erick Musso, indicando o Tenente 

Coronel Wagner, para fazer uso da Tribuna Popular na sessão ordinária 

do dia 02 de maio de 2022, explanando acerca do Projeto Mãe 

Prevenida Vale uma Vida. Defiro. Ofício nº 041/2022, do Deputado 

Luiz Durão, indicando o seu nome para aderir a composição da Frente 

Parlamentar de Valorização Salarial de Policiais e Bombeiros. À 

Secretaria para providências. Ofício nº 042/2022, do Deputado 

Delegado Danilo Bahiense indicando o Dr. Vitor Fiorin, médico, para 

fazer uso da Tribuna Popular na sessão ordinária do dia 06 de junho de 

2022, no dia 06 de junho de 2022, para falar sobre o Projeto Juntos Pela 

Mama. Defiro. Oficio nº 06/2022, do Deputado Marcos Garcia, 

justificando sua ausência na sessão ordinária realizada no dia 18 de 

abril de 2022. Justificada a ausência, a Secretária. Oficio nº 07/2022, do 

Deputado Marcelo Santos, justificando sua ausência na sessão ordinária 

realizada no dia 20 de abril de 2022. Justificada a ausência, a 

Secretária. Oficio nº 10/2022, do Deputado Luiz Durão, justificando 
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sua ausência na sessão ordinária realizada no dia 20 de abril de 2022. 

Justificada a ausência, a Secretária. Projeto de Lei nº 174/2022, do 

Deputado Dr. Emílio Mameri, que declara Patrimônio Cultural do 

Estado do Espirito Santo a Festa da Penha, realizado todos os anos no 

município de Vila Velha. Após o cumprimento do artigo 120 do 

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

Projeto de Lei nº 175/2022, do Deputado Adilson Espíndula, que 

acrescenta item ao Anexo Único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 

2020, instituindo o Dia Estadual do Arteterapeuta, a ser celebrado 

anualmente no dia 22 de Abril. À Comissão de Justiça na forma do 

artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei nº 176/2022, do 

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

11.212, de 29 de outubro de 2020, incluindo no Calendário Oficial do 

Estado do Espírito Santo – “Março Azul-Marinho” - Campanha Março 

Azul Marinho, realizada anualmente, alerta a população sobre a 

importância da prevenção do câncer colorretal. À Comissão de Justiça 

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

177/2022, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, que cria no 

Estado do Espírito Santo a “Rota dos Três Pontões” no município de 

Afonso Cláudio/ES. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento 

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

Requerimento de Informação nº 692/2022, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretario de Estado de Educação, solicitando informação 

acerca do Extrato de Contrato nº 069/2022. Oficie-se.Requerimento de 

Informação nº 693/2022, do Deputado Capitão Assumção ao Secretario 

de Estado da Fazenda, solicitando informação acerca da PORTARIA 

Nº 40-R, DE 19 DE ABRIL DE 2022, que estabelece a 

Descentralização da Execução de Créditos Orçamentários. Oficie-

se.Requerimento de Informação nº 694/2022, do Deputado Capitão 

Assumção ao Secretario de Estado de Educação, solicitando informação 

acerca da PORTARIA Nº 091-R, DE 19 DE ABRIL DE 2022, que 

estabelece a Descentralização da Execução de Créditos Orçamentários. 

Oficie-se.Requerimento de Informação nº 695/2022, do Deputado 

Capitão Assumção ao Secretario de Estado da Agricultura, 
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Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG, solicitando informação 

acerca do Resumo do Contrato nº 0138/2022. Oficie-se. Requerimento 

de Informação nº 696/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretario de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e 

Pesca - SEAG, solicitando informação acerca do Resumo do Contrato 

nº 0183/2022. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 697/2022, do 

Deputado Capitão Assumção ao Secretario de Estado da Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca - SEAG, solicitando informação 

acerca do Resumo do Contrato nº 0204/2022. Oficie-se. Requerimento 

de Informação nº 698/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretario de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e 

Pesca - SEAG, solicitando informação acerca do Resumo do Contrato 

nº 206/2022. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 699/2022, do 

Deputado Capitão Assumção ao Secretario de Estado da Saúde, 

solicitando informação acerca do Resumo da Ordem de Fornecimento 

nº 1087/2022. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 700/2022, do 

Deputado Bruno Lamas ao Secretario de Estado de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos, solicitando informação dos estudos disponíveis a 

respeito da Dispersão da Pluma de Dejetos da Barragem de Fundão em 

Mariana/MG, disponíveis desde o acidente até a presente data. Oficie-

se. Requerimento de Informação nº 701/2022, do Deputado Bruno 

Lamas ao Secretario de Estado de Educação, solicitando cópia de todos 

os projetos de reforma e ampliação referentes à EMEF PROF. DARCY 

RIBEIRO, localizada Av. Sd. Dovalcir Otávio Bpo., S/N - Parque das 

Gaivotas, Serra - ES, 29174-728, Município de Serra/ES, em 

andamento na Secretaria Estadual de Educação, dentre outros assuntos 

correlatos. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 702/2022, do 

Deputado Bruno Lamas ao Secretario de Estado de Educação, 

solicitando cópia de todos os projetos de reforma e ampliação 

referentes à EMEF AMERICO GUIMARÃES COSTA, localizada Rua 

Constante Nery - Carapina Grande, CEP: 29161-260 Município de 

Serra/ES, em andamento na Secretaria Estadual de Educação, dentre 

outros assuntos correlatos. Oficie-se. 2ª fase do expediente – sujeito à 

deliberação: Indicação nº 2601/2022, da Comissão de Proteção à 

http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?autor=594


 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

4 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da 

Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, que dispõe sobre 

“criação de núcleo de atendimento de denúncias de violação aos 

direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e aos 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 2602/2022, da 

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

Drogas ao Prefeito Municipal de Rio Novo do Sul, que dispõe sobre 

“criação de núcleo de atendimento de denúncias de violação aos 

direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e aos 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 2603/2022, da 

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

Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Cariacica, que dispõe 

sobre “criação de núcleo de atendimento de denúncias de violação aos 

direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e aos 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 2604/2022, da 

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

Drogas ao Prefeito Municipal de Santa Leopoldina, que dispõe sobre 

“criação de núcleo de atendimento de denúncias de violação aos 

direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e aos 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 2605/2022, da 

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

Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Castelo, que dispõe 

sobre “criação de núcleo de atendimento de denúncias de violação aos 

direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e aos 

adolescentes”. 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 2606/2022, da 

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

Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Colatina, que dispõe 

sobre “criação de núcleo de atendimento de denúncias de violação aos 

direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e aos 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 2607/2022, da 

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

Drogas ao Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, que dispõe 

sobre “criação de núcleo de atendimento de denúncias de violação aos 

direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e aos 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 2608/2022, da 

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

Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Conceição da Barra, 

dispõe sobre “criação de núcleo de atendimento de denúncias de 

violação aos direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e 

aos adolescentes”. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 2609/2022, da 

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

Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Castelo, que dispõe 

sobre “criação de núcleo de atendimento de denúncias de violação aos 

direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e aos 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 2610/2022, da 

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

Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Divino São Lourenço, 

que dispõe sobre “criação de núcleo de atendimento de denúncias de 

violação aos direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e 

aos adolescentes”. 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 2611/2022, da 

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

Drogas à Presidente da Câmara Municipal de Domingos Martins, que 

dispõe sobre “criação de núcleo de atendimento de denúncias de 

violação aos direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e 

aos adolescentes”. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 2612/2022, da 

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

Drogas ao Prefeito Municipal de Nova Venécia, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2613/2022, da Comissão de 

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

Prefeito Municipal de Santa Teresa, que dispõe sobre “criação de 

núcleo de atendimento de denúncias de violação aos direitos e 

garantias, violência e abusos contra a criança e aos adolescentes”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2614/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Dores do Rio Preto, que dispõe 

sobre “criação de núcleo de atendimento de denúncias de violação aos 

direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e aos 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 2615/2022, da 

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

sobre “criação de núcleo de atendimento de denúncias de violação aos 

direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e aos 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 2616/2022, da 

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

Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Fundão, que dispõe 

sobre “criação de núcleo de atendimento de denúncias de violação aos 

direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e aos 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 2617/2022, da 

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

Drogas ao Prefeito Municipal de Pancas, que dispõe sobre “Fomentar a 

normatização que impeça o acesso de crianças e adolescentes a locais 

que difundam o aborto, ideologia de gênero, linguagem neutra, 

erotização / sexualização infantil, violência contra a criança e ao 

adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, amostras de 

arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 2618/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Governador Lindenberg, que dispõe sobre “criação de 

núcleo de atendimento de denúncias de violação aos direitos e 

garantias, violência e abusos contra a criança e aos adolescentes”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2619/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Guaçuí, que dispõe sobre “criação 

de núcleo de atendimento de denúncias de violação aos direitos e 

garantias, violência e abusos contra a criança e aos adolescentes”. O Sr. 

http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?autor=594
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?autor=594
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?autor=594
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?autor=594
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?autor=594
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?autor=594
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?autor=594
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?autor=594
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?autor=594


 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

8 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2620/2022, da Comissão de 

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

Prefeito Municipal de Pedro Canário, que dispõe sobre “Fomentar a 

normatização que impeça o acesso de crianças e adolescentes a locais 

que difundam o aborto, ideologia de gênero, linguagem neutra, 

erotização / sexualização infantil, violência contra a criança e ao 

adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, amostras de 

arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 2621/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Guarapari, que dispõe sobre “criação de núcleo de 

atendimento de denúncias de violação aos direitos e garantias, violência 

e abusos contra a criança e aos adolescentes”. O Sr. Presidente coloca 

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

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

Indicação nº 2622/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Ibatiba, que dispõe sobre “criação de núcleo de 

atendimento de denúncias de violação aos direitos e garantias, violência 

e abusos contra a criança e aos adolescentes”. O Sr. Presidente coloca 

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

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

Indicação nº 2623/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas à Presidente da Câmara 

Municipal de Ibiraçu, que dispõe sobre “criação de núcleo de 

atendimento de denúncias de violação aos direitos e garantias, violência 

e abusos contra a criança e aos adolescentes”. O Sr. Presidente coloca 

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

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

Indicação nº 2624/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 
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Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Ibitirama, que dispõe sobre “criação de núcleo de 

atendimento de denúncias de violação aos direitos e garantias, violência 

e abusos contra a criança e aos adolescentes”. O Sr. Presidente coloca 

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

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

Indicação nº 2626/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Itaguaçu, que dispõe sobre “criação de núcleo de 

atendimento de denúncias de violação aos direitos e garantias, violência 

e abusos contra a criança e aos adolescentes”. O Sr. Presidente coloca 

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

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

Indicação nº 2627/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas à Prefeita Municipal de São 

Domingos do Norte, que dispõe sobre “criação de núcleo de 

atendimento de denúncias de violação aos direitos e garantias, violência 

e abusos contra a criança e aos adolescentes”. O Sr. Presidente coloca 

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

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

Indicação nº 2628/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Itapemirim, que dispõe sobre “criação de núcleo de 

atendimento de denúncias de violação aos direitos e garantias, violência 

e abusos contra a criança e aos adolescentes”. O Sr. Presidente coloca 

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

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

Indicação nº 2629/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Pinheiro, que dispõe sobre “Fomentar a normatização que impeça o 

acesso de crianças e adolescentes a locais que difundam o aborto, 

ideologia de gênero, linguagem neutra, erotização / sexualização 

infantil, violência contra a criança e ao adolescente, trabalho infantil, 

seja em teatros, cinemas, amostras de arte, museus, feiras e eventos, 
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shows etc...”. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 2630/2022, da 

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

Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Santa Teresa, que dispõe 

sobre “criação de núcleo de atendimento de denúncias de violação aos 

direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e aos 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 2631/2022, da 

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

Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de São Domingos do Norte, 

que dispõe sobre “criação de núcleo de atendimento de denúncias de 

violação aos direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e 

aos adolescentes”. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 2632/2022, da 

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

Drogas ao Prefeito Municipal de São Roque do Canaã, que dispõe 

sobre “Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2633/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, que dispõe 

sobre “criação de núcleo de atendimento de denúncias de violação aos 

direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e aos 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 2634/2022, da 
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Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre 

Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de São José do Calçado, 

que dispõe sobre “criação de núcleo de atendimento de denúncias de 

violação aos direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e 

aos adolescentes”. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 2635/2022, da 

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

Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de São Mateus, que dispõe 

sobre “criação de núcleo de atendimento de denúncias de violação aos 

direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e aos 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 2636/2022, da 

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

Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, 

que dispõe sobre “criação de núcleo de atendimento de denúncias de 

violação aos direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e 

aos adolescentes”. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 2637/2022, da 

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

Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Serra, que dispõe sobre 

“criação de núcleo de atendimento de denúncias de violação aos 

direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e aos 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 2638/2022, da 

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

Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Anchieta, que dispõe 

sobre “Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 
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amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2639/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Alto Rio Novo, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2640/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2641/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Sooretama, que dispõe sobre 

“criação de núcleo de atendimento de denúncias de violação aos 

direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e aos 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 2642/2022, da 

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

Drogas ao Prefeito Municipal de Vargem Alta, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 
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adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2643/2022, da Comissão de 

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

Prefeito Municipal de Sooretama, que dispõe sobre “Fomentar a 

normatização que impeça o acesso de crianças e adolescentes a locais 

que difundam o aborto, ideologia de gênero, linguagem neutra, 

erotização / sexualização infantil, violência contra a criança e ao 

adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, amostras de 

arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 2644/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

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

que dispõe sobre “Fomentar a normatização que impeça o acesso de 

crianças e adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de 

gênero, linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência 

contra a criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, 

cinemas, amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2645/2022, da Comissão de 

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

Prefeito Municipal de Vila Velha, que dispõe sobre “Fomentar a 

normatização que impeça o acesso de crianças e adolescentes a locais 

que difundam o aborto, ideologia de gênero, linguagem neutra, 

erotização / sexualização infantil, violência contra a criança e ao 

adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, amostras de 

arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. 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 2646/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Vitória, que dispõe sobre “Fomentar a normatização que impeça o 

acesso de crianças e adolescentes a locais que difundam o aborto, 

ideologia de gênero, linguagem neutra, erotização / sexualização 

infantil, violência contra a criança e ao adolescente, trabalho infantil, 

seja em teatros, cinemas, amostras de arte, museus, feiras e eventos, 

shows etc...”. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 2647/2022, da 

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

Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Afonso Cláudio, que 

dispõe sobre “Fomentar a normatização que impeça o acesso de 

crianças e adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de 

gênero, linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência 

contra a criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, 

cinemas, amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2648/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Água Doce do Norte, que dispõe 

sobre “Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2649/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Águia Branca, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 
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adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2650/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Alegre, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2651/2022, da Comissão de 

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

Prefeito Municipal de Venda Nova do Imigrante, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2652/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Vargem Alta, que dispõe sobre 

“criação de núcleo de atendimento de denúncias de violação aos 

direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e aos 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 2653/2022, da 
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Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre 

Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do 

Imigrante, que dispõe sobre “criação de núcleo de atendimento de 

denúncias de violação aos direitos e garantias, violência e abusos contra 

a criança e aos adolescentes”. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

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

2654/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Viana, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2655/2022, da Comissão de 

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

Prefeito Municipal de Vila Pavão, que dispõe sobre “Fomentar a 

normatização que impeça o acesso de crianças e adolescentes a locais 

que difundam o aborto, ideologia de gênero, linguagem neutra, 

erotização / sexualização infantil, violência contra a criança e ao 

adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, amostras de 

arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 2656/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Vila 

Valério, que dispõe sobre “Fomentar a normatização que impeça o 

acesso de crianças e adolescentes a locais que difundam o aborto, 

ideologia de gênero, linguagem neutra, erotização / sexualização 

infantil, violência contra a criança e ao adolescente, trabalho infantil, 

seja em teatros, cinemas, amostras de arte, museus, feiras e eventos, 

shows etc...”. 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 2657/2022, da 

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

Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Viana, que dispõe sobre 

“criação de núcleo de atendimento de denúncias de violação aos 

direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e aos 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 2658/2022, da 

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

Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha, que dispõe 

sobre “criação de núcleo de atendimento de denúncias de violação aos 

direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e aos 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 2659/2022, da 

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

Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Vitória, que dispõe 

sobre “criação de núcleo de atendimento de denúncias de violação aos 

direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e aos 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 2660/2022, da 

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

Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Vila Pavão, que dispõe 

sobre “criação de núcleo de atendimento de denúncias de violação aos 

direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e aos 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 2662/2022, da 

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

Drogas ao Prefeito Municipal de Jaguaré, que dispõe sobre “Fomentar a 

normatização que impeça o acesso de crianças e adolescentes a locais 

que difundam o aborto, ideologia de gênero, linguagem neutra, 
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erotização / sexualização infantil, violência contra a criança e ao 

adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, amostras de 

arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 2663/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de 

Marechal Floriano, que dispõe sobre “Fomentar a normatização que 

impeça o acesso de crianças e adolescentes a locais que difundam o 

aborto, ideologia de gênero, linguagem neutra, erotização / 

sexualização infantil, violência contra a criança e ao adolescente, 

trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, amostras de arte, museus, 

feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

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

2664/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas ao Prefeito Municipal de Mimoso do Sul, que 

dispõe sobre “criação de núcleo de atendimento de denúncias de 

violação aos direitos e garantias, violência e abusos contra a criança e 

aos adolescentes”. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 2665/2022, da 

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

Drogas ao Prefeito Municipal de Mucurici, que dispõe sobre “criação 

de núcleo de atendimento de denúncias de violação aos direitos e 

garantias, violência e abusos contra a criança e aos adolescentes”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2667/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Apiacá, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 
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criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2670/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Cariacica, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2671/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, que 

dispõe sobre “Fomentar a normatização que impeça o acesso de 

crianças e adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de 

gênero, linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência 

contra a criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, 

cinemas, amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2672/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Brejetuba, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. 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 2673/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, que dispõe 

sobre “Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2674/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Boa Esperança, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2675/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Barra de São Francisco, que dispõe 

sobre “Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada; Indicação nº 2676/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Baixo Guandu, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 
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adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2677/2022, da Comissão de 

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

Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, que dispõe sobre “criação 

de núcleo de atendimento de denúncias de violação aos direitos e 

garantias, violência e abusos contra a criança e aos adolescentes”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2678/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Atílio Vivacqua, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2679/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Aracruz, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2683/2022, da Comissão de 
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Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao 

Presidente da Câmara Municipal de Colatina, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2684/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Conceição da Barra, que dispõe 

sobre “Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2685/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Conceição do Castelo, que dispõe 

sobre “Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2686/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Divino São Lourenço, que dispõe 

sobre “Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 
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linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2687/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Domingos Martins, que dispõe 

sobre “Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2688/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Dores do Rio Preto, que dispõe 

sobre “Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2689/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Castelo, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. 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 2690/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Ecoporanga, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2691/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Marataízes, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2692/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Marechal Floriano, que dispõe 

sobre “Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2693/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Marilândia, que dispõe sobre 
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“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2694/2022, da Comissão de 

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

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

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2695/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Mantenópolis, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2696/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Iúna, que dispõe sobre “Fomentar a 

normatização que impeça o acesso de crianças e adolescentes a locais 

que difundam o aborto, ideologia de gênero, linguagem neutra, 

erotização / sexualização infantil, violência contra a criança e ao 

adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, amostras de 
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arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 2697/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Jaguaré, que dispõe sobre “Fomentar a normatização que 

impeça o acesso de crianças e adolescentes a locais que difundam o 

aborto, ideologia de gênero, linguagem neutra, erotização / 

sexualização infantil, violência contra a criança e ao adolescente, 

trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, amostras de arte, museus, 

feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

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

2698/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Jerônimo 

Monteiro, que dispõe sobre “Fomentar a normatização que impeça o 

acesso de crianças e adolescentes a locais que difundam o aborto, 

ideologia de gênero, linguagem neutra, erotização / sexualização 

infantil, violência contra a criança e ao adolescente, trabalho infantil, 

seja em teatros, cinemas, amostras de arte, museus, feiras e eventos, 

shows etc...”. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 2699/2022, da 

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

Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de João Neiva, que dispõe 

sobre “Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2700/2022, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
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Presidente da Câmara Municipal de Laranja da Terra, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2701/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Linhares, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2702/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Ibitirama, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2703/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Iconha, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 
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criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2704/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Irupi, que dispõe sobre “Fomentar 

a normatização que impeça o acesso de crianças e adolescentes a locais 

que difundam o aborto, ideologia de gênero, linguagem neutra, 

erotização / sexualização infantil, violência contra a criança e ao 

adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, amostras de 

arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 2705/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Itaguaçu, que dispõe sobre “Fomentar a normatização que 

impeça o acesso de crianças e adolescentes a locais que difundam o 

aborto, ideologia de gênero, linguagem neutra, erotização / 

sexualização infantil, violência contra a criança e ao adolescente, 

trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, amostras de arte, museus, 

feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

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

2706/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de 

Itapemirim, que dispõe sobre “Fomentar a normatização que impeça o 

acesso de crianças e adolescentes a locais que difundam o aborto, 

ideologia de gênero, linguagem neutra, erotização / sexualização 

infantil, violência contra a criança e ao adolescente, trabalho infantil, 

seja em teatros, cinemas, amostras de arte, museus, feiras e eventos, 

shows etc...”. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 2707/2022, da 

http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?autor=594
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?autor=594
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?autor=594
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?autor=594
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?autor=594
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?autor=594


 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

29 

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

Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Itarana, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2708/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Fundão, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2709/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Governador Lindenberg, que 

dispõe sobre “Fomentar a normatização que impeça o acesso de 

crianças e adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de 

gênero, linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência 

contra a criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, 

cinemas, amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2710/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Guaçuí, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 
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linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2711/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Guarapari, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2712/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Ibatiba, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2713/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Ibiraçú, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. 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 2714/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Montanha, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2715/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Muniz Freire, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2716/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Muqui, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2717/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Nova Venécia, que dispõe sobre 
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“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2718/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Rio Bananal, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2719/2022, da Comissão de 

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

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

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2720/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Santa Leopoldina, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 
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amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2721/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, que dispõe 

sobre “Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2722/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Pancas, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2723/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Pedro Canário, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2724/2022, da Comissão de 

http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?autor=594
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?autor=594
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?autor=594
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?autor=594
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?autor=594
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?autor=594
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?autor=594


 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

34 

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

Presidente da Câmara Municipal de Pinheiros, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2725/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Piúma, que dispõe sobre “Fomentar 

a normatização que impeça o acesso de crianças e adolescentes a locais 

que difundam o aborto, ideologia de gênero, linguagem neutra, 

erotização / sexualização infantil, violência contra a criança e ao 

adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, amostras de 

arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 2726/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Ponto Belo, que dispõe sobre “Fomentar a normatização 

que impeça o acesso de crianças e adolescentes a locais que difundam o 

aborto, ideologia de gênero, linguagem neutra, erotização / 

sexualização infantil, violência contra a criança e ao adolescente, 

trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, amostras de arte, museus, 

feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

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

2727/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Presidente 

Kennedy, que dispõe sobre “Fomentar a normatização que impeça o 

acesso de crianças e adolescentes a locais que difundam o aborto, 

ideologia de gênero, linguagem neutra, erotização / sexualização 
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infantil, violência contra a criança e ao adolescente, trabalho infantil, 

seja em teatros, cinemas, amostras de arte, museus, feiras e eventos, 

shows etc...”. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 2728/2022, da 

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

Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Santa Teresa, que dispõe 

sobre “Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2729/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de São Domingos do Norte, que 

dispõe sobre “Fomentar a normatização que impeça o acesso de 

crianças e adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de 

gênero, linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência 

contra a criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, 

cinemas, amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2730/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, que dispõe 

sobre “Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. 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 2731/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de São José do Calçado, que dispõe 

sobre “Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2732/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de São Mateus, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2733/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de São Roque do Canaã, que dispõe 

sobre “Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2734/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Serra, que dispõe sobre “Fomentar 

a normatização que impeça o acesso de crianças e adolescentes a locais 
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que difundam o aborto, ideologia de gênero, linguagem neutra, 

erotização / sexualização infantil, violência contra a criança e ao 

adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, amostras de 

arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 2735/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Sooretama, que dispõe sobre “Fomentar a normatização 

que impeça o acesso de crianças e adolescentes a locais que difundam o 

aborto, ideologia de gênero, linguagem neutra, erotização / 

sexualização infantil, violência contra a criança e ao adolescente, 

trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, amostras de arte, museus, 

feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

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

2736/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas à Presidente da Câmara Municipal de Vargem 

Alta, que dispõe sobre “Fomentar a normatização que impeça o acesso 

de crianças e adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de 

gênero, linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência 

contra a criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, 

cinemas, amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2737/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, que 

dispõe sobre “Fomentar a normatização que impeça o acesso de 

crianças e adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de 

gênero, linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência 

contra a criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, 

cinemas, amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. 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 2738/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Viana, que dispõe sobre “Fomentar 

a normatização que impeça o acesso de crianças e adolescentes a locais 

que difundam o aborto, ideologia de gênero, linguagem neutra, 

erotização / sexualização infantil, violência contra a criança e ao 

adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, amostras de 

arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 2739/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara 

Municipal de Vila Pavão, que dispõe sobre “Fomentar a normatização 

que impeça o acesso de crianças e adolescentes a locais que difundam o 

aborto, ideologia de gênero, linguagem neutra, erotização / 

sexualização infantil, violência contra a criança e ao adolescente, 

trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, amostras de arte, museus, 

feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

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

2740/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Vila 

Valério, que dispõe sobre “Fomentar a normatização que impeça o 

acesso de crianças e adolescentes a locais que difundam o aborto, 

ideologia de gênero, linguagem neutra, erotização / sexualização 

infantil, violência contra a criança e ao adolescente, trabalho infantil, 

seja em teatros, cinemas, amostras de arte, museus, feiras e eventos, 

shows etc...”. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 2741/2022, da 

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

Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha, que dispõe 

sobre “Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 
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adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2742/2022, da Comissão de 

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

Presidente da Câmara Municipal de Vitória, que dispõe sobre 

“Fomentar a normatização que impeça o acesso de crianças e 

adolescentes a locais que difundam o aborto, ideologia de gênero, 

linguagem neutra, erotização / sexualização infantil, violência contra a 

criança e ao adolescente, trabalho infantil, seja em teatros, cinemas, 

amostras de arte, museus, feiras e eventos, shows etc...”. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2743/2022, da Deputada Raquel 

Lessa ao Governador do Estado, que por intermédio da Secretaria de 

Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG), 

promova investimentos através do Programa Calçamento Rural para 

pavimentação da Comunidade de Alto Padrão Mor, no Município de 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 2744/2022, da 

Deputada Raquel Lessa ao Governador do Estado, que por intermédio 

da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e 

Pesca (SEAG), promova investimentos através do Programa 

Calçamento Rural para pavimentação da Comunidade de Alegria, no 

município de Marilândia. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

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

2745/2022, da Deputada Raquel Lessa ao Governador do Estado, que 

por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, 

Aquicultura e Pesca (SEAG), promova investimentos através do 

http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?autor=594
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?autor=594
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Programa Calçamento Rural para pavimentação do Córrego Aparecida, 

no município de Marilândia. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

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

2746/2022, do Deputado Gandini ao Governador do Estado, que em 

parceria com o Município de Guarapari, e o DER-ES - Departamento 

de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo, para que 

seja realizada a repintura das faixas de pedestres na Rod. do Sol 

próximo a comunidade de Perocão localizado no município de 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 2747/2022, do 

Deputado Gandini ao Governador do Estado, que em parceria com a 

SESA - Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, que realize 

ações para agilizar a marcação de consultas e exames da especialidade 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 2748/2022, do 

Deputado Dr. Rafael Favatto ao Governador do Estado, para liberação 

de recursos necessários, juntamente com a SESA - Secretaria de Estado 

de Saúde para a aquisição, de uma ambulância, modelo UTI Móvel 

Veículo – Suporte avançado , a ser destinado ao atendimento e 

transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ 

ou de transporte intra-hospitalar que necessitam de cuidados médicos 

intensivos, a ser entregue e utilizado pela AFPES - Associação dos 

Funcionários Públicos do Espírito Santo. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 2749/2022, do Deputado Dr. Emílio Mameri à Mesa 

Diretora da Assembleia Legislativa do Estado, que projete e ofereça 

espaços humanizados para uso pelos servidores, durante o expediente e 

intervalos, primando por cuidados permanentes com a Saúde Mental de 

quem atua na Casa. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 
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Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 2750/2022, do 

Deputado Luiz Durão ao Governador do Estado, para aquisição de um 

trator agrícola 4x4 com implementos, para atender a Comunidade de 

Pouso Alto, Município de Muniz Freire. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 2751/2022, do Deputado Luiz Durão ao Governador do 

Estado, para instalação de uma torre repetidora de telefonia móvel 4G e 

internet na comunidade Pouso Alto, município de Muniz Freire. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 2752/2022, do Deputado Adilson 

Espindula ao Governador do Estado, para que o Governo do Estado, 

por meio da Secretaria de Estado da Saúde, disponha sobre a realização 

de exame de Colonoscopia a pacientes com idade superior a 50 anos, 

pacientes com histórico familiar de Câncer de Intestino, pacientes 

portadores de Síndromes genéricas e, ainda, pacientes portadores de 

Doenças Inflamatórias crônicas do Intestino, na Rede Pública de Saúde 

do Estado do Espírito Santo. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

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

2753/2022, do Deputado Adilson Espindula ao Governador do Estado, 

para que o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da 

Saúde, solicite às concessionárias de serviços públicos essenciais, bem 

como as operadoras de planos de saúde, a divulgar, em suas faturas, 

mensagens de Incentivo a doação de sangue, no Estado do Espírito 

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

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

a indicação é aprovada. Indicação nº 2754/2022, do Deputado Adilson 

Espindula ao Governador do Estado, para que o Governo do Estado, 

por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, 

Aquicultura e Pesca (SEAG), a criação de um Programa Estadual de 

Incentivo aos Agricultores Familiares Atingidos por Desastres Naturais, 

no Estado do Espírito Santo. 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 

2755/2022, do Deputado Adilson Espindula ao Governador do Estado, 

para que o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da 

Saúde – SESA ofereça leito e ambiente separados para mães de 

natimortos nas Redes Pública e Privada de Saúde. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 2756/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 

Governador do Estado, para que juntamente com o Departamento de 

Estradas e Rodagens do Espírito Santo (DER-ES), sejam realizados 

serviços de manutenção na Ponte Ruzerte de Paula Gaigher, localizada 

na Avenida Augusto Togneri, na ES-146, em Alfredo Chaves, no Sul 

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

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

em votação a indicação é aprovada.Indicação nº 2757/2022, do 

Deputado Pr. Marcos Mansur ao Governador do Estado, para 

construção de 01 (um) quebra-molas na rodovia es-185, km 56 (saída 

de Ibitirama para Celina), e km 53 (saída de Ibitirama para Iúna), 

município de Ibitirama. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

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

2758/2022, do Deputado Bruno Lamas ao Governador do Estado, para 

implantação de infraestrutura de telefonia móvel Rural internet, na 

localidade da Zona Rural Do Distrito de Aracê, Pedra Azul, Município 

de Domingos Martins/ES. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

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

2759/2022, do Deputado Theodorico Ferraço ao Governador do Estado, 

para realização, em caráter de urgência, da drenagem e da 

pavimentação asfáltica do trecho da estrada compreendido entre 

Lameirão e Muriquioca, em Guarapari, ES, que interliga a ES 060 a BR 

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

oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação 
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a indicação é aprovada. Indicação nº 2760/2022, do Deputado Sergio 

Majeski ao Governador do Estado, para instalação de ar condicionado 

nas salas de aula e outros espaços que ainda não contam com 

climatização no CEEFMTI SÃO PEDRO DR AGESANDRO DA 

COSTA PEREIRA, localizado no município de Vitória, bem como 

inserção de energia solar, contratação de bibliotecários e 

disponibilização de equipe multidisciplinar, com psicólogos e demais 

profissionais, para atender a demanda da escola. Fazem justificativa de 

voto os Srs. Deputados: Sergio Majeski e Delegado Danilo Bahiense. 

Peindo e obtendo a palavra pela ordem o Sr. Deputado Alexandre 

Quintino Solicita a inversão da pauta. O Sr. Presidente coloca em 

votação. Posto em votação é aprovado.  Passa-se para a fase da ordem 

do dia: É anunciada discussão única, em regime de urgência, do Projeto 

de Lei Complementar nº 40/2021, do Deputado Bruno Lamas, que 

altera a redação da Lei Complementar nº 928, de 25 de novembro de 

2019, que estabeleceu diretrizes para a oferta de Educação em Tempo 

Integral nas Escolas Públicas Estaduais e dá outras providências. 

Publicado no Ales Digital do dia 22/03/2022. Nas Comissões em 

conjunto de Justiça, de Educação e de Finanças o relator, Deputado 

Marcos Garcia, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria 

na 7ª sessão extraordinária híbrida, virtual e presencial do dia 

30/03/2022. (Prazo até o dia 06/04/2022). A matéria foi baixada de 

pauta a pedido do autor e deferido pelo Senhor Presidente na 26ª sessão 

ordinária híbrida, presencial e virtual do dia 12/04/2022. O Sr. 

Presidente propõe a votação conjunta as demais comissões. Posto em 

votação é aprovado. É feita reunião conjunta das Comissões de Justiça, 

Educação e Finanças. O Sr Deputado Marcos Garcia faz a convocação 

das Comissões e avoca a matéria para relatar  e opina pela 

Constitucionalidade e Aprovação do projeto com as emendas. Não 

havendo oradores, o Sr. Presidente anuncia a votação do parecer, sendo 

aprovado pelos membros das Comissões com as emendas. A matéria é 

devolvida a Mesa. O Sr. Presidente coloca em discussão o Projeto de 

Lei Complementar. Não havendo oradores encerra a discussão e coloca 

em votação. O Sr. Presidente informa que a votação será nominal por 
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ser tratar de Projeto de Lei Complementar. Procede-se o registro, no 

painel eletrônico, para efeito de votação. Feito o registro votam sim 

vinte dos Srs. Deputados E uma abstenção do Sr. Presidente. Em face 

do resultado da votação, o Sr. Presidente declara aprovado. Á Comissão 

de Justiça para redação Final. O Sr. Presidente convoca a Comissão de 

Justiça, para oferecer parecer oral a Redação Final . O Sr. Deputado 

Gandini faz a convocação e avoca para relatar a matéria  que opina pela 

Constitucionalidade 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. 

A Secretaria para Extração dos autógrafos. Fazem justificativa de voto 

os Srs. Deputados: Bruno Lamas, Sergio Majeski e Delegado Danilo 

Bahiense.  É anunciada discussão única, em regime de urgência, do 

Projeto de Lei nº 164/2022, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, 

que altera a Lei nº 11.377, de 31 de agosto de 2021, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de os estabelecimentos comerciais que anunciarem a 

oferta de produtos e serviços em promoção, no âmbito do Estado do 

Espírito Santo, informar ao consumidor, em conjunto com o valor da 

oferta vigente, o valor imediatamente anterior praticado pelo 

estabelecimento para a comercialização do produto ou serviço. 

Publicado no Ales Digital do dia 11/04/2022.  O Sr. Presidente propõe 

a votação conjunta as demais comissões. Posto em votação é aprovado. 

É feita reunião conjunta das Comissões de Justiça, Defesa do 

Consumidor,  e Finanças. O Sr. Deputado Vandinho Leite faz a 

convocação das Comissões que opina pela Constitucionalidade e 

Aprovação do projeto com emenda. Não havendo oradores, o Sr. 

Presidente anuncia a votação do parecer, sendo aprovado pelos 

membros das Comissões. O Projeto é devolvido a Mesa. O Sr. 

Presidente coloca em votação. Posto em votação o Projeto é aprovado.  

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 da emenda. Não havendo oradores para discutir o 
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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. 

A Secretaria para Extração dos autógrafos. (Assume a Presidência o Sr. 

Deputado Dary Pagung) É anunciada discussão se houver recurso, na 

forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento Interno, do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 66/2020, do Deputado Gandini, que acrescenta 

item ao Anexo Único do Decreto Legislativo nº 148, de 12 de 

dezembro de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-Santense ao 

Sr. Rafael Rodrigo Pacheco Salaroli. Publicado no Ales Digital do dia 

14/12/2020. Pareceres n
o
 06/2022, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 06/2022, da Comissão de 

Cidadania, pela aprovação. Não havendo recurso. Em mesa para 

promulgação.É anunciada discussão se houver recurso, na forma do 

artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento Interno, do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 65/2021, da Mesa Diretora, que acrescenta item ao 

Anexo Único do Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 

2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Luiz 

Gabriel Tiago. Publicado no Ales Digital do dia 04/11/2021. Pareceres 

n
o
 11/2022, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e 05/2022, da Comissão de Cidadania, pela 

aprovação. Não havendo recurso. Em mesa para promulgação. É 

anunciada discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 

5.º do Regimento Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 

13/2022, do Deputado Torino Marques, que acrescenta item ao Anexo 

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

concedendo Título de Cidadão Espírito-Santense ao João Manuel da 

Silva Regalado. Publicado no Ales Digital do dia 07/02/2022. Pareceres 

n
o
 154/2022, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e 04/2022, da Comissão de Cidadania, pela 

aprovação. Não havendo recurso. Em mesa para promulgação. É 

anunciada discussão especial em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 

228/2020, do Deputado Dr. Rafael Favatto, que dispõe sobre a 

distribuição gratuita, por parte do Estado do Espírito Santo, de álcool 
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gel antisséptico para idosos e portadores de outras enfermidades, 

enquanto durar o estado de Calamidade Pública em decorrência da 

pandemia causada pelo agente Coronavírus - Covid-19.  Publicado no 

Ales Digital do dia 08/04/2022. Não havendo deputado inscrito, a 

matéria segue para as comissões. É anunciada discussão especial em 3ª 

sessão, do Projeto de Lei nº 873/2021, do Deputado Dr. Rafael Favatto, 

que dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de microchips para a 

precisa identificação de cães e gatos domésticos. Publicado no Ales 

Digital do dia 21/12/2021.  (Em anexo, por se tratar de matéria 

correlata, Projeto de Lei nº 68/2022, do Deputado Marcos Garcia). Não 

havendo deputado inscrito, a matéria segue para as comissões. É 

anunciada discussão especial em 3ª sessão, do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 56/2021, do Deputado Delegado Danilo Bahiense e 

outros, que susta os efeitos da Portaria Conjunta nº 18-R, de 10 de 

setembro de 2021, da Secretaria de Estado de Segurança Pública e 

Defesa Social - SESP, que normatiza e regulamenta a metodologia e o 

fluxo de procedimentos para a utilização de Sistema Audiovisual e de 

Videoconferência na realização da lavratura dos procedimentos de 

Polícia Judiciária no âmbito da Polícia Civil do Estado - PCES. 

Publicado no Ales Digital do dia 13/10/2021. Não havendo deputado 

inscrito, a matéria segue para as comissões. É anunciada discussão 

especial em 3ª sessão, do Projeto de Resolução nº 34/2021, do 

Deputado Carlos Von, que cria a Comenda do Mérito Legislativo São 

José de Anchieta no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo. Publicado no Ales Digital do dia 07/12/2021. Não 

havendo deputado inscrito, a matéria segue para as comissões. É 

anunciada discussão especial em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 

10/2022, do Deputado Carlos Von, que declara as feiras livres como 

patrimônio histórico, imaterial e cultural do Estado. Publicado no Ales 

Digital do dia 18/01/2022. Não havendo deputado inscrito, a matéria 

segue para as comissões. É anunciada discussão especial em 3ª 

sessão, do Projeto de Lei nº 11/2022, do Deputado Carlos Von, que 

declara a Catedral Metropolitana de Vitória, patrimônio material, 

cultural e turístico do Estado. Publicado no Ales Digital do dia 
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18/01/2022. Não havendo deputado inscrito, a matéria segue para as 

comissões. É anunciada discussão especial em 3ª sessão, do Projeto de 

Lei nº 12/2022, do Deputado Carlos Von, que declara o Poço/Fonte dos 

Jesuítas, em Guarapari, patrimônio material, cultural e turístico do 

Estado. Publicado no Ales Digital do dia 18/01/2022. Não havendo 

deputado inscrito, a matéria segue para as comissões.  É anunciada 

discussão especial em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 13/2022, do 

Deputado Carlos Von, que declara o Museu Vale, em Vila Velha, 

patrimônio material, cultural e turístico do Estado. Publicado no Ales 

Digital do dia 18/01/2022. Não havendo deputado inscrito, a matéria 

segue para as comissões. É anunciada discussão especial em 3ª sessão, 

do Projeto de Lei nº 15/2022, do Deputado Carlos Von, que declara a 

Igreja dos Reis Magos, na Serra, patrimônio material, cultural e 

turístico do Estado. Publicado no Ales Digital do dia 18/01/2022. Não 

havendo deputado inscrito, a matéria segue para as comissões. É 

anunciada discussão especial em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 

16/2022, do Deputado Carlos Von, que declara a Gruta do Frei Pedro 

Palácios, em Vila Velha, patrimônio material, cultural e turístico do 

Estado. Publicado no Ales Digital do dia 18/01/2022. Não havendo 

deputado inscrito, a matéria segue para as comissões. É anunciada 

discussão especial em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 17/2022, do 

Deputado Carlos Von, que declara o Farol de Santa Luzia, em Vila 

Velha, patrimônio material, cultural e turístico do Estado. Publicado no 

Ales Digital do dia 18/01/2022. Não havendo deputado inscrito, a 

matéria segue para as comissões. É anunciada discussão especial em 3ª 

sessão, do Projeto de Lei nº 21/2022, do Deputado Capitão Assumção, 

que dispõe sobre as empresas permissionárias e concessionárias 

responsáveis pelo transporte público Intermunicipal a serem obrigadas 

a instalar câmeras de ré com sensores e acessórios sonoros nos 

coletivos, no âmbito do Estado. Publicado no Ales Digital do dia 

26/01/2022. Não havendo deputado inscrito, a matéria segue para as 

comissões.  É anunciada discussão especial em 3ª sessão, do Projeto 

de Lei nº 23/2022, do Deputado Dr. Rafael Favatto, que dispõe sobre a 

compensação de créditos de energia solar fotovoltaica gerado por 
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entidades beneficentes e sem fins lucrativos, declaradas de utilidade 

pública, e dá outras providências. Publicado no Ales Digital do dia 

27/01/2022. Não havendo deputado inscrito, a matéria segue para as 

comissões. É anunciada discussão especial em 3ª sessão, do Projeto de 

Lei nº 35/2022, do Deputado Vandinho Leite, que proíbe o 

requerimento de passaporte vacinal para qualquer estabelecimento 

público ou privado, a vedação de circulação e/ou permanência de 

pessoas no âmbito do Estado do Espírito Santo. Publicado no Ales 

Digital do dia 07/02/2022. Não havendo deputado inscrito, a matéria 

segue para as comissões. É anunciada discussão especial em 3ª 

sessão, do Projeto de Lei nº 57/2022, do Deputado Dr. Rafael Favatto, 

que reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de 

arma de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto 

legalmente constituídas nos termos do inciso IX do art. 6º da Lei 

Federal nº 10.86/03. Publicado no Ales Digital do dia 14/02/2022. (Em 

anexo, por se tratarem de matérias correlatas, Projeto de Lei nº 62/2022, 

do Deputado Capitão Assumção e Projeto de Lei nº 65/2022, do 

Deputado Vandinho Leite).  Não havendo deputado inscrito, a matéria 

segue para as comissões. É anunciada d iscussão especial em 3ª 

sessão, do Projeto de Lei nº 64/2022, do Deputado Bruno Lamas, que 

dispõe sobre a proibição de concessão e cobrança de tarifas no trecho 

denominado Sistema Rodovia do Sol, e dá outras providências. 

Publicado no Ales Digital do dia 15/02/2022. Não havendo deputado 

inscrito, a matéria segue para as comissões. É anunciada discussão 

especial em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 79/2022, da Deputada Janete 

de Sá, que acrescenta item ao Anexo Único da Lei nº 10.975, de 14 de 

janeiro de 2019, denominando Miguel Lourenço da Costa o trecho de 

10,5km de rodovia que tem inicio a partir da sede do município de 

Divino de São Lourenço ao entroncamento final no sentido ao 

Patrimônio da Penha, no município de Divino de São Lourenço. 

Publicado no Ales Digital do dia 18/02/2022. Não havendo deputado 

inscrito, a matéria segue para as comissões. É anunciada discussão 

especial em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 85/2022, do Deputado 

Doutor Hércules, que acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 10.974, de 
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14 de janeiro de 2019, conferindo ao Município de Guaçuí o Título de 

Capital Simbólica do Espírito Santo no advento de sua Data ou Festa 

Magna. Publicado no Ales Digital do dia 22/02/2022. Não havendo 

deputado inscrito, a matéria segue para as comissões. É anunciada 

discussão especial em 3ª sessão, do Projeto de Lei n° 113/2022, da 

Deputada Iriny Lopes, que dispõe sobre a publicação dos resultados de 

análise da qualidade da água distribuída pelas empresas de 

abastecimento de água e saneamento localizadas no Estado. Publicado 

no Ales Digital do dia 10/03/2022. Não havendo deputado inscrito, a 

matéria segue para as comissões. É anunciada discussão especial em 3ª 

sessão, do Projeto de Lei nº 127/2022, do Deputado Sergio Majeski, 

que acrescenta dispositivo à Lei 10.179/2014, que trata da Política 

Estadual de Recursos Hídricos, estabelecendo a criação de plano de 

redução de perdas e desperdício pelas distribuidoras de água do Estado 

do Espírito Santo. Publicado no Ales Digital do dia 21/03/2022. Não 

havendo deputado inscrito, a matéria segue para as comissões. Passa-se 

para a fase das comunicações, com a palavra os Srs. Deputados: 

Marcelo Santos, Sergio Majeski (Assume a Presidência o Sr. Deputado 

Delegado Danilo Bahiense) Torino Marques, Capitão Assumção, 

Carlos Von e (Assume a Presidência o Sr. Deputado Torino Marques)  

Delegado Danilo Bahiense) Grande Expediente: Faze o uso da palavra 

como líder do bloco parlamentar o Sr. Deputado Doutor Hercules. Nada 

mais havendo a tratar o Sr. Presidente diz que irá encerrar a presente 

sessão, antes, porém convoca as Sras. e Srs. Deputados para a próxima 

que será solene hoje as 19 horas. Encerra-se a sessão as doze horas e 

oito minutos.  


