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INDICAÇÃO Nº         /2022 

 
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
 

Os Deputados Estaduais, abaixo-assinados, Presidente e membros da Comissão de 
Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, no uso de suas 
prerrogativas regimentais, requer a Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 141, 
inciso VIII, e artigo 174, ambos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo, e considerando a deliberação unânime do Colegiado, na 6ª Reunião 
Extraordinária, realizada em 18 de novembro do ano de 2021, solicitam que seja 
encaminhada a Excelentíssima Senhora MARINETE ZIVIANI ZAMPROGNO, Secretária 
Municipal de Educação de Pinheiros, INDICAÇÃO da seguinte matéria: 
 
 
“ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA A VEDAÇÃO DA IDEOLOGIA DE 

GÊNERO NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO PÚBLICO E PRIVADA” 
 
 

JUSTIFICATIVA 
 
A ideologia de gênero traz consigo uma série de nefastas condutas que tanto podem 
prejudicar nossas crianças e adolescentes. Só para se ter uma ideia, na Suécia, por exemplo, 
há banheiros de gênero frequentado por homem e mulher. Na Holanda já se promovem a 
poligamia e na Noruega pais cristãos são acusados de radicalismo e doutrinação cristã e seus 
filhos são afastados pelo Departamento de Proteção à Criança, considerados inaptos para 
serem pais. 
 
E, sem sombras de dúvidas, é na escola que se forma o cidadão. É onde se tem o ambiente 
ideal ao aprendizado, não sendo correto difundir neste ambiente, mormente para as crianças, 
quaisquer atividades que incentive a ideologia de gênero, seja em salas de aula, trabalhos 
escolares, pesquisas, palestras, atividades culturais entre outras. 
 
Isso quer dizer que devem ser direcionados professores, pedagogos ou diretores de escola que 
não façam ou intentem difundir a ideologia de gênero no ambiente escolar, competindo à 
família a devida educação de seus filhos em relação ao tema.  
 
Face ao exposto, conclamamos o apoio e o atendimento da Excelentíssima Senhora 
MARINETE ZIVIANI ZAMPROGNO, Secretária Municipal de Educação de Pinheiros, 
com esta INDICAÇÃO, por reconhecer a importância e o interesse público que ela traduz 
oportunidade em que reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração. 
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Sala das Sessões, em 18 de outubro de 2022. 

 
 
 

DELEGADO DANILO BAHIENSE 
DEPUTADO ESTADUAL 

 
 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 
DEPUTADO ESTADUAL 

 
 

TORINO MARQUES 
DEPUTADO ESTADUAL 

 
 

LUCIANO MACHADO 
DEPUTADO ESTADUAL 

 
 

CARLOS VON 
DEPUTADO ESTADUAL 
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