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Quinquagésima Terceira Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa 

Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em vinte e um de junho 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 Marcelo Santos ocupa a cadeira da 

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

Presidente convida o Sr. Deputado Del. Danilo Bahiense para proceder a 

leitura de um versículo da Bíblia. A convite de S.Exª.  ocupa a cadeira da 1ª e 

2ª secretarias os Srs. Deputados  Dary Pagung e Marcos Garcia. É dispensada 

a leitura da Ata da sessão anterior e considerada aprovada. É feito um minuto 

de silêncio em homenagem aos Srs. e Sra.: Bruno Pereira, Dom Phillips Sra. 

Edneia Schwartz, Dr. Geraldo Lemke. Passa-se a fase do expediente. 1ª Fase 

do expediente - para simples despacho: Ofícios nºs 45/2022 - 22/2022, do 

Deputado Marcos Garcia, justificando sua ausência na sessão ordinária 

realizada no dia 20 de junho de 2022.  Justificada a ausência, a Secretária. 

Ofícios nºs 46/2022 - 58/2022, do Deputado Marcos Madureira, justificando 

sua ausência na sessão ordinária realizada no dia 20 de junho de 2022. 

Justificada a ausência, a Secretária. Mensagem nº 030/2022, do Governador 

do Estado, encaminhando veto total ao Projeto de Lei nº 760/2019, de autoria 

do Deputado Capitão Assumção, que obriga a instalação de câmeras de 

monitoramento no interior dos veículos de transportes escolares que exerçam 

suas atividades no Estado do Espírito Santo e dá outras providências. Ciente. 

À Comissão de Justiça. Mensagem nº 031/2022, do Governador do Estado, 

encaminhando veto total ao Projeto de Lei nº 113/2020, de autoria da 

Deputada Raquel Lessa, que estabelece a afixação de cartazes informativos 

sobre o dever legal de comunicação às autoridades competentes de casos de 

estupro e assédio sexual, conforme especifica. Ciente. À Comissão de Justiça. 
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Mensagem nº 032/2022, do Governador do Estado, encaminhando veto total 

ao Projeto de Lei nº 119/2020, de autoria do Deputado Dr. Rafael Favatto, que 

dispõe sobre a proibição de permanência de motocicletas, em funcionamento, 

e de seus condutores, com capacete, por ocasião do abastecimento desses 

veículos nos postos de revenda de combustíveis, e dá outras providências. 

Ciente. À Comissão de Justiça. Mensagem nº 979/2022, do Governador do 

Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 499/2022, 

de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 980/2022, do Governador do 

Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 500/2022, 

de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 981/2022, do Governador do 

Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 501/2022, 

de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 982/2022, do Governador do 

Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 502/2022, 

de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 983/2022, do Governador do 

Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 503/2022, 

de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 984/2022, do Governador do 

Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 504/2022, 

de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 985/2022, do Governador do 

Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 493/2022, 

de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 986/2022, do Governador do 

Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 488/2022, 

de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 987/2022, do Governador do 

Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 489/2022, 

de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 988/2022, do Governador do 

Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 490/2022, 
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de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 989/2022, do Governador do 

Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 491/2022, 

de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 990/2022, do Governador do 

Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 492/2022, 

de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 991/2022, do Governador do 

Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 494/2022, 

de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 992/2022, do Governador do 

Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 495/2022, 

de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 993/2022, do Governador do 

Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 496/2022, 

de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 994/2022, do Governador do 

Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 498/2022, 

de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 995/2022, do Governador do 

Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 505/2022, 

de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 996/2022, do Governador do 

Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 508/2022, 

de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 997/2022, do Governador do 

Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 476/2022, 

de autoria do Deputado Vandinho Leite. Ciente. Ao Deputado Vandinho Leite 

por cópia eletrônica. Mensagem nº 998/2022, do Governador do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 482/2022, de 

autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 999/2022, do Governador do 

Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 483/2022, 

de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 
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Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 1000/2022, do Governador do 

Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 484/2022, 

de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 1001/2022, do Governador do 

Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 485/2022, 

de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 1002/2022, do Governador do 

Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 486/2022, 

de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 1003/2022, do Governador do 

Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 487/2022, 

de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 1004/2022, do Governador do 

Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 506/2022, 

de autoria do Deputado Carlos Von. Ciente. Ao Deputado Carlos Von por 

cópia eletrônica. Requerimento de Informação nº 1045/2022, do Deputado 

Torino Marques à Secretaria de Estado da Educação, solicitando informação 

acerca da grade curricular que insere as matérias relacionadas à prova aplicada 

no dia 21/03/2022, aos alunos da Escola Estadual Benício Gonçalves, do 

bairro Vale Encantado, em Vila Velha. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1046/2022, do Deputado Capitão Assunção à Secretaria de 

Estado da Saúde, solicitando informação acerca da Ordem de Fornecimento 

Nº 1771/2022. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1047/2022, do 

Deputado Capitão Assunção à Secretaria de Estado da Saúde, solicitando 

informação acerca da Ordem de Fornecimento Nº 1823/2022. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1048/2022, do Deputado Capitão Assunção à 

Secretaria de Estado da Saúde, solicitando informação acerca da Ordem de 

Fornecimento Nº 1783/2022. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 

1049/2022, do Deputado Capitão Assunção à Secretaria de Estado da Saúde, 

solicitando informação acerca da Ordem de Fornecimento Nº 1762/2022. 

Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1050/2022, do Deputado Capitão 

Assunção à Secretaria de Estado da Saúde, solicitando informação acerca da 

Ordem de Fornecimento Nº 1714/2022. Oficie-se. Requerimento de 

Informação nº 1051/2022, do Deputado Capitão Assunção à Secretaria de 
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Estado da Saúde, solicitando informação acerca da Ordem de Fornecimento 

Nº 1801/2022. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1052/2022, do 

Deputado Capitão Assunção à Secretaria de Estado da Saúde, solicitando 

informação acerca da Ordem de Fornecimento Nº 1800/2022. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1053/2022, do Deputado Capitão Assunção à 

Secretaria de Estado da Saúde, solicitando informação acerca da Ordem de 

Fornecimento Nº 1802/2022. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 

1054/2022, do Deputado Capitão Assunção à Secretaria de Estado da Saúde, 

solicitando informação acerca da Ordem de Fornecimento Nº 1777/2022. 

Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1055/2022, do Deputado Capitão 

Assunção à Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, solicitando 

informação acerca do processo de nº 2022-SVHTL, contratou a Empresa 

AMA Comércio De Alimentação Eireli, no valor de R$ 23.850,00 (vinte e três 

mil oitocentos e cinquenta reais), para aquisição de Papel Toalha. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1056/2022, do Deputado Capitão Assunção à 

Secretaria de Estado da Educação, solicitando informação acerca do processo 

de nº 2022-WNMVF, contratou a Empresa Construtora Schmidt Eireli, para 

execução de serviços de manutenção na EEEF Córrego Queixada, no valor de 

R$ 457.347,06 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e quarenta e 

sete reais e seis centavos). Oficie-se. Requerimento de Informação nº 

1057/2022, do Deputado Capitão Assunção à Secretaria de Estado da 

Educação, solicitando informação acerca do processo de nº 2022-B8RFP, 

contratou a Empresa Art Deco Construtora e Incorporadora Ltda, para 

execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva no CEEMTI Liceu 

Muniz Freire, no valor de R$ 427.014,21 (quatrocentos e vinte e sete mil e 

quatorze reais e vinte e um centavos). Oficie-se. Requerimento de Informação 

nº 1058/2022, do Deputado Capitão Assunção à Secretaria de Estado da 

Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, solicitando informação 

acerca do processo de nº 2022-SFDNJ, contratou a Empresa M&A Comércio 

de Produtos Agrícolas Ltda, no valor de R$ 24.062,00 (vinte e quatro mil e 

sessenta e dois reais), para aquisição de 01 Carreta Basculante. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1059/2022, do Deputado Capitão Assunção à 

Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, 

solicitando informação acerca do processo de nº 2021-6BZ9J, contratou a 
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Empresa PME Máquinas e Equipamentos Ltda, no valor de R$ 218.900,00 

(duzentos e dezoito mil e novecentos reais), para aquisição de 01 trator 

agrícola de 75 cv. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1060/2022, do 

Deputado Capitão Assunção à Secretaria de Estado da Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca, solicitando informação acerca do 

processo de nº 2021-K7LZX, contratou a Empresa Autobahn Caminhões e 

Ônibus Ltda, no valor de R$ 379.500,00 (trezentos e setenta e nove mil e 

quinhentos reais), para aquisição de 01 caminhão toco com caçamba 

basculante. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1061/2022, do 

Deputado Capitão Assunção à Secretaria de Estado da Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca, solicitando informação acerca do 

processo de nº 2022-9L3B7, contratou a Empresa PME Máquinas e 

Equipamentos Ltda, no valor de R$ 218.900,00 (duzentos e dezoito mil e 

novecentos reais), para aquisição de 01 trator agrícola de 75 cv. Oficie-se. 

Requerimento de Informação nº 1062/2022, do Deputado Capitão Assunção à 

Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, 

solicitando informação acerca do processo de nº 2022-76DGV, contratou a 

Empresa Pinhalense S/A Máquinas Agrícolas, no valor de R$ 57.000,00 

(cinquenta e sete mil reais), para aquisição de 01 (um) secador cilíndrico 

rotativo para secagem de grãos de café, com capacidade de 9.600 litros. 

Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1063/2022, do Deputado Capitão 

Assunção à Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura 

e Pesca, solicitando informação acerca do processo de nº 2020-6QBZF, 

contratou a Empresa PME Máquinas e Equipamentos Ltda, no valor de R$ 

218.900,00 (duzentos e dezoito mil e novecentos reais), para aquisição de 01 

trator agrícola de 75 cv. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1064/2022, 

do Deputado Capitão Assunção à Secretaria de Estado da Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca, solicitando informação acerca do 

processo de nº 2022-SR8BH, contratou a Empresa Autobahn Caminhões e 

Ônibus Ltda, no valor de R$ 379.500,00 (trezentos e setenta e nove mil e 

quinhentos reais), para aquisição de 01 caminhão toco com caçamba 

basculante. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1065/2022, do 

Deputado Capitão Assunção à Secretaria de Estado da Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca, solicitando informação acerca do 
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processo de nº 2022-FPG74, contratou a Empresa Pinhalense S/A Máquinas 

Agrícolas, no valor de R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), para 

aquisição de 01 (um) secador cilíndrico rotativo para secagem de grãos de 

café, com capacidade de 9.600 litros. Oficie-se. Requerimento de Informação 

nº 1066/2022, do Deputado Capitão Assunção à Secretaria de Estado da 

Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, solicitando informação 

acerca do processo de nº 2022-CQT5Z, contratou a Empresa Autobahn 

Caminhões e Ônibus Ltda, no valor de R$ 379.500,00 (trezentos e setenta e 

nove mil e quinhentos reais), para aquisição de 01 caminhão toco com 

caçamba basculante. Oficie-se. Requerimento de Informação nº 1067/2022, do 

Deputado Capitão Assunção à Secretaria de Estado da Agricultura, 

Abastecimento, Aquicultura e Pesca, solicitando informação acerca do 

processo de nº 2022-76DGV, contratou a Empresa Pinhalense S/A Máquinas 

Agrícolas, no valor de R$ 70.539,00 (setenta mil, quinhentos e trinta e nove 

reais), para aquisição de 01 (UM) descascador conjugado para beneficiamento 

a seco de café monofásico. Oficie-se. 2ª Fase do expediente – sujeito à 

deliberação: Requerimento de Urgência nº 129/2022, do Deputado Adilson 

Espíndula e outros, ao Projeto de Resolução nº 08/2022, de sua autoria, que 

cria a Comenda do Mérito Legislativo “Martin Lutero”, destinada a 

contemplar os membros das Igrejas Luteranas do Estado do Espírito Santo. O 

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

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

é aprovado. Requerimento nº 110/2022, da Mesa Diretora, de Sessão Solene 

para entrega da Comenda do Mérito Legislativo Chanceler Waldeth Nunes 

Theodoro, a realizar-se no dia 28 de junho de 2022 às 09:00 horas.  O Sr. 

Presidente coloca em discussão o requerimento. Não havendo oradores 

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

é aprovado. Requerimento nº 111/2022, da Deputada Raquel Lessa, de 

transferência de Sessão Solene em homenagem à inclusão do estado do 

Espírito Santo na área da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

– SUDENE, que seria realizada no dia 1° de julho de 2022 às 14:30 horas, 

para o dia 25 de novembro de 2022 às 14:30 horas.  O Sr. Presidente coloca 

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

anuncia a sua votação. Posto em votação o requerimento é aprovado. 
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Indicação nº 3182/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política Sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Jerônimo 

Monteiro acerca da seguinte matéria: Proceder à criação do Conselho 

Municipal sobre Álcool e Outras Drogas. O Sr. Presidente coloca em 

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

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

3183/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

Sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Jaguaré acerca da 

seguinte matéria: Proceder à criação do Conselho Municipal sobre Álcool e 

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

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3184/2022, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política Sobre Drogas ao Presidente 

da Câmara Municipal de Iúna acerca da seguinte matéria: Proceder à criação 

do Conselho Municipal sobre Álcool e Outras Drogas. O Sr. Presidente coloca 

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

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

3185/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

Sobre Drogas ao Presidente da Câmara Municipal de Itarana acerca da 

seguinte matéria: Proceder à criação do Conselho Municipal sobre Álcool e 

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

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3186/2022, do Deputado Carlos 

Von ao Governador do Estado, para que em convênio com o município de 

Guarapari, imprima a celeridade necessária para propiciar a instalação de 

academia popular na localidade de Jardim Boa Vista, no município de 

Guarapari, de modo que a qualidade de vida da população seja elevada num 

ambiente propício à socialização e que o dever de garantia e promoção do bem 

estar social seja cumprido. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3187/2022, do Deputado Carlos 

Von ao Governador do Estado, para que em convênio com a prefeitura de 

Guarapari, a implementação de medidas concretas a ser realizadas na melhoria 

da iluminação pública na orla da Praia de Santa Mônica, no trecho situado 
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entre o Quiosque Cabana Ali Babá e o Restaurante do Dodó com a instalação 

de postes de iluminação pública e luminárias no referido local, com o objetivo 

de aumentar a sensação de segurança pública de transeuntes e fomentar o 

funcionamento dos estabelecimentos comerciais contíguos à praia. O Sr. 

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

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

Indicação nº 3188/2022, do Deputado Carlos Von ao Governador do Estado, 

para implementação de medidas concretas a serem realizadas na comunidade 

de Samambaia, em Guarapari, a fim de que seja instalada rede de esgoto em 

toda localidade para suprir a insuficiência de infraestrutura dos moradores da 

Comunidade Samambaia. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3189/2022, do Deputado Carlos 

Von ao Governador do Estado, que por intermédio da concessionária Cesan, a 

efetivação de medidas concretas de manutenção e reestruturação da Central e 

rede de abastecimento de água da comunidade de Samambaia, a fim de que 

seja reativado o abastecimento de água na referida comunidade implementado 

através do Programa Pró-Rural, garantindo, assim, infraestrutura básica e 

essencial para os moradores locais. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3190/2022, do 

Deputado Carlos Von ao Governador do Estado, que em convênio com o 

município de Guarapari, imprima a celeridade necessária para propiciar a 

instalação de academia popular na localidade de Lagoa Dourada, no município 

de Guarapari, de modo que a qualidade de vida da população seja elevada 

num ambiente propício à socialização e que o dever de garantia e promoção 

do bem estar social seja cumprido. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3191/2022, do 

Deputado Luciano Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do 

Estado do Espírito Santo crie um Programa de ajuda financeira para 

contemplar o Município de Montanha para aplicação de Revsol. O Sr. 

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

discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 
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Indicação nº 3192/2022, do Deputado Luciano Machado ao Governador do 

Estado, para que o Governo do Estado do Espírito Santo crie um Programa de 

ajuda financeira para contemplar o Município de Mimoso do Sul para 

aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3193/2022, do Deputado 

Luciano Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do Estado 

do Espírito Santo crie um Programa de ajuda financeira para contemplar o 

Município de Marilândia para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca 

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

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

3194/2022, do Deputado Luciano Machado ao Governador do Estado, para 

que o Governo do Estado do Espírito Santo crie um Programa de ajuda 

financeira para contemplar o Município de Marechal Floriano para aplicação 

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 3195/2022, do Deputado Luciano 

Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do Estado do Espírito 

Santo crie um Programa de ajuda financeira para contemplar o Município de 

Marataízes para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3196/2022, do 

Deputado Luciano Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do 

Estado do Espírito Santo crie um Programa de ajuda financeira para 

contemplar o Município de Mantenópolis para aplicação de Revsol. O Sr. 

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

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

Indicação nº 3197/2022, do Deputado Luciano Machado ao Governador do 

Estado, para que o Governo do Estado do Espírito Santo crie um Programa de 

ajuda financeira para contemplar o Município de Linhares para aplicação de 

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 3198/2022, do Deputado Luciano 

Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do Estado do Espírito 
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Santo crie um Programa de ajuda financeira para contemplar o Município de 

Laranja da Terra para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca em 

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

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

3199/2022, do Deputado Luciano Machado ao Governador do Estado, para 

que o Governo do Estado do Espírito Santo crie um Programa de ajuda 

financeira para contemplar o Município de João Neiva para aplicação de 

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 3200/2022, do Deputado Luciano 

Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do Estado do Espírito 

Santo crie um Programa de ajuda financeira para contemplar o Município de 

Jerônimo Monteiro para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca em 

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

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

3201/2022, do Deputado Luciano Machado ao Governador do Estado, para 

que o Governo do Estado do Espírito Santo crie um Programa de ajuda 

financeira para contemplar o Município de Jaguaré para aplicação de Revsol. 

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

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

aprovada. Indicação nº 3203/2022, do Deputado Luciano Machado ao 

Governador do Estado, para que o Governo do Estado do Espírito Santo crie 

um Programa de ajuda financeira para contemplar o Município de Iúna para 

aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3203/2022, do Deputado 

Luciano Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do Estado 

do Espírito Santo crie um Programa de ajuda financeira para contemplar o 

Município de Itarana para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca em 

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

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

3204/2022, do Deputado Luciano Machado ao Governador do Estado, para 

que o Governo do Estado do Espírito Santo crie um Programa de ajuda 

financeira para contemplar o Município de Itapemirim para aplicação de 
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Revsol. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 3205/2022, do Deputado Luciano 

Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do Estado do Espírito 

Santo crie um Programa de ajuda financeira para contemplar o Município de 

Itaguaçu para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3206/2022, do 

Deputado Luciano Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do 

Estado do Espírito Santo crie um Programa de ajuda financeira para 

contemplar o Município de Irupi para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente 

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

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

3207/2022, do Deputado Luciano Machado ao Governador do Estado, para 

que o Governo do Estado do Espírito Santo crie um Programa de ajuda 

financeira para contemplar o Município de  Iconha para aplicação de Revsol. 

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

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

aprovada. Indicação nº 3208/2022, do Deputado Luciano Machado ao 

Governador do Estado, para que o Governo do Estado do Espírito Santo crie 

um Programa de ajuda financeira para contemplar o Município de Ibitirama 

para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3209/2022, do Deputado 

Luciano Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do Estado 

do Espírito Santo crie um Programa de ajuda financeira para contemplar o 

Município de Ibiraçu para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca em 

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

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

3210/2022, do Deputado Luciano Machado ao Governador do Estado, para 

que o Governo do Estado do Espírito Santo crie um Programa de ajuda 

financeira para contemplar o Município de Ibatiba para aplicação de Revsol. 

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

encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação a indicação é 
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aprovada. Indicação nº 3211/2022, do Deputado Luciano Machado ao 

Governador do Estado, para que o Governo do Estado do Espírito Santo crie 

um Programa de ajuda financeira para contemplar o Município de Guarapari 

para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3212/2022, do Deputado 

Luciano Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do Estado 

do Espírito Santo crie um Programa de ajuda financeira para contemplar o 

Município de Guaçuí para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca em 

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

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

3213/2022, do Deputado Luciano Machado ao Governador do Estado, para 

que o Governo do Estado do Espírito Santo crie um Programa de ajuda 

financeira para contemplar o Município de Governador Lindenberg para 

aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3214/2022, do Deputado 

Luciano Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do Estado 

do Espírito Santo crie um Programa de ajuda financeira para contemplar o 

Município de Fundão para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca em 

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

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

3215/2022, do Deputado Luciano Machado ao Governador do Estado, para 

que o Governo do Estado do Espírito Santo crie um Programa de ajuda 

financeira para contemplar o Município de Ecoporanga para aplicação de 

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 3216/2022, do Deputado Luciano 

Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do Estado do Espírito 

Santo crie um Programa de ajuda financeira para contemplar o Município de 

Dores do Rio Preto para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca em 

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

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

3217/2022, do Deputado Luciano Machado ao Governador do Estado, para 
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que o Governo do Estado do Espírito Santo crie um Programa de ajuda 

financeira para contemplar o Município de Domingos Martins para aplicação 

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 3218/2022, do Deputado Luciano 

Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do Estado do Espírito 

Santo crie um Programa de ajuda financeira para contemplar o Município de 

Divino de São lourenço para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca em 

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

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

3219/2022, do Deputado Luciano Machado ao Governador do Estado, para 

que o Governo do Estado do Espírito Santo crie um Programa de ajuda 

financeira para contemplar o Município de Conceição do Castelo para 

aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3220/2022, do Deputado 

Luciano Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do Estado 

do Espírito Santo crie um Programa de ajuda financeira para contemplar o 

Município de Conceição da Barra para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente 

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

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

3221/2022, do Deputado Luciano Machado ao Governador do Estado, para 

que o Governo do Estado do Espírito Santo crie um Programa de ajuda 

financeira para contemplar o Município de Colatina para aplicação de Revsol. 

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

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

aprovada. Indicação nº 3222/2022, do Deputado Luciano Machado ao 

Governador do Estado, para que o Governo do Estado do Espírito Santo crie 

um Programa de ajuda financeira para contemplar o Município de Castelo 

para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3223/2022, do Deputado 

Luciano Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do Estado 

do Espírito Santo crie um Programa de ajuda financeira para contemplar o 
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Município de Cariacica para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca em 

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

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

3224/2022, do Deputado Luciano Machado ao Governador do Estado, para 

que o Governo do Estado do Espírito Santo crie um Programa de ajuda 

financeira para contemplar o Município de Cachoeiro de Itapemirim para 

aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3225/2022, do Deputado 

Luciano Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do Estado 

do Espírito Santo crie um Programa de ajuda financeira para contemplar o 

Município de Brejetuba para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca em 

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

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

3226/2022, do Deputado Luciano Machado ao Governador do Estado, para 

que o Governo do Estado do Espírito Santo crie um Programa de ajuda 

financeira para contemplar o Município de Bom Jesus do Norte para aplicação 

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 3227/2022, do Deputado Luciano 

Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do Estado do Espírito 

Santo crie um Programa de ajuda financeira para contemplar o Município de 

Boa Esperança para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca em 

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

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

3228/2022, do Deputado Luciano Machado ao Governador do Estado, para 

que o Governo do Estado do Espírito Santo crie um Programa de ajuda 

financeira para contemplar o Município de Barra de São Francisco para 

aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3229/2022, do Deputado 

Luciano Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do Estado 

do Espírito Santo crie um Programa de ajuda financeira para contemplar o 

Município de Baixo Guandu para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente 
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coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

3230/2022, do Deputado Luciano Machado ao Governador do Estado, para 

que o Governo do Estado do Espírito Santo crie um Programa de ajuda 

financeira para contemplar o Município de Atílio Vivácqua para aplicação de 

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 3231/2022, do Deputado Luciano 

Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do Estado do Espírito 

Santo crie um Programa de ajuda financeira para contemplar o Município de 

Aracruz para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3232/2022, do 

Deputado Luciano Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do 

Estado do Espírito Santo crie um Programa de ajuda financeira para 

contemplar o Município de Apiacá para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente 

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

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

3233/2022, do Deputado Luciano Machado ao Governador do Estado, para 

que o Governo do Estado do Espírito Santo crie um Programa de ajuda 

financeira para contemplar o Município de Anchieta para aplicação de Revsol. 

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

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

aprovada. Indicação nº 3234/2022, do Deputado Luciano Machado ao 

Governador do Estado, para que o Governo do Estado do Espírito Santo crie 

um Programa de ajuda financeira para contemplar o Município de Alto Rio 

Novo para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3235/2022, do 

Deputado Luciano Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do 

Estado do Espírito Santo crie um Programa de ajuda financeira para 

contemplar o Município de Alfredo Chaves para aplicação de Revsol. O Sr. 

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

discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 
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Indicação nº 3236/2022, do Deputado Luciano Machado ao Governador do 

Estado, para que o Governo do Estado do Espírito Santo crie um Programa de 

ajuda financeira para contemplar o Município de Alegre para aplicação de 

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 3237/2022, do Deputado Luciano 

Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do Estado do Espírito 

Santo crie um Programa de ajuda financeira para contemplar o Município de 

Nova Venécia para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca em discussão 

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

votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3238/2022, do 

Deputado Luciano Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do 

Estado do Espírito Santo crie um Programa de ajuda financeira para 

contemplar o Município de Muqui para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente 

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

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

3239/2022, do Deputado Luciano Machado ao Governador do Estado, para 

que o Governo do Estado do Espírito Santo crie um Programa de ajuda 

financeira para contemplar o Município de Muniz Freire para aplicação de 

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 3240/2022, do Deputado Luciano 

Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do Estado do Espírito 

Santo crie um Programa de ajuda financeira para contemplar o Município de 

Mucurici para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3241/2022, do 

Deputado Luciano Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do 

Estado do Espírito Santo crie um Programa de ajuda financeira para 

contemplar o Município de Águia Branca para aplicação de Revsol. O Sr. 

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

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

Indicação nº 3242/2022, do Deputado Luciano Machado ao Governador do 

Estado, para que o Governo do Estado do Espírito Santo crie um Programa de 
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ajuda financeira para contemplar o Município de Água Doce do Norte para 

aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3243/2022, do Deputado 

Luciano Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do Estado 

do Espírito Santo crie um Programa de ajuda financeira para contemplar o 

Município de Afonso Cláudio para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente 

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

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

3268/2022, do Deputado Luciano Machado ao Governador do Estado, para 

que o Governo do Estado do Espírito Santo crie um Programa de ajuda 

financeira para contemplar o Município de Vila Velha para aplicação de 

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 3269/2022, do Deputado Luciano 

Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do Estado do Espírito 

Santo crie um Programa de ajuda financeira para contemplar o Município de 

Vila Valério para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3270/2022, do 

Deputado Luciano Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do 

Estado do Espírito Santo crie um Programa de ajuda financeira para 

contemplar o Município de Vila Pavão para aplicação de Revsol. O Sr. 

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

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

Indicação nº 3271/2022, do Deputado Luciano Machado ao Governador do 

Estado, para que o Governo do Estado do Espírito Santo crie um Programa de 

ajuda financeira para contemplar o Município de Viana para aplicação de 

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 3272/2022, do Deputado Luciano 

Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do Estado do Espírito 

Santo crie um Programa de ajuda financeira para contemplar o Município de 

Venda Nova do Imigrante para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca 
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em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

3273/2022, do Deputado Luciano Machado ao Governador do Estado, para 

que o Governo do Estado do Espírito Santo crie um Programa de ajuda 

financeira para contemplar o Município de Vargem Alta para aplicação de 

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 3274/2022, do Deputado Luciano 

Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do Estado do Espírito 

Santo crie um Programa de ajuda financeira para contemplar o Município de 

Sooretama para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3275/2022, do 

Deputado Luciano Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do 

Estado do Espírito Santo crie um Programa de ajuda financeira para 

contemplar o Município de Serra para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente 

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

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

3276/2022, do Deputado Luciano Machado ao Governador do Estado, para 

que o Governo do Estado do Espírito Santo crie um Programa de ajuda 

financeira para contemplar o Município de São Roque do Canaã para 

aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3277/2022, do Deputado 

Luciano Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do Estado 

do Espírito Santo crie um Programa de ajuda financeira para contemplar o 

Município de São Mateus para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca 

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

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

3278/2022, do Deputado Luciano Machado ao Governador do Estado, para 

que o Governo do Estado do Espírito Santo crie um Programa de ajuda 

financeira para contemplar o Município de São Jose do Calçado para 

aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. Posta em 
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votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3279/2022, do Deputado 

Luciano Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do Estado 

do Espírito Santo crie um Programa de ajuda financeira para contemplar o 

Município de São Gabriel da Palha para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente 

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

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

3280/2022, do Deputado Luciano Machado ao Governador do Estado, para 

que o Governo do Estado do Espírito Santo crie um Programa de ajuda 

financeira para contemplar o Município de São Domingos do Norte para 

aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3281/2022, do Deputado 

Luciano Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do Estado 

do Espírito Santo crie um Programa de ajuda financeira para contemplar o 

Município de Santa Teresa para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca 

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

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

3282/2022, do Deputado Luciano Machado ao Governador do Estado, para 

que o Governo do Estado do Espírito Santo crie um Programa de ajuda 

financeira para contemplar o Município de Santa Maria de Jetibá para 

aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3283/2022, do Deputado 

Luciano Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do Estado 

do Espírito Santo crie um Programa de ajuda financeira para contemplar o 

Município de Santa Leopoldina para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente 

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

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

3284/2022, do Deputado Luciano Machado ao Governador do Estado, para 

que o Governo do Estado do Espírito Santo crie um Programa de ajuda 

financeira para contemplar o Município de Rio Novo do Sul para aplicação de 

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 3285/2022, do Deputado Luciano 
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Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do Estado do Espírito 

Santo crie um Programa de ajuda financeira para contemplar o Município de 

Ponto Belo para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3286/2022, do 

Deputado Luciano Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do 

Estado do Espírito Santo crie um Programa de ajuda financeira para 

contemplar o Município de Pinheiros para aplicação de Revsol. O Sr. 

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

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

Indicação nº 3287/2022, do Deputado Luciano Machado ao Governador do 

Estado, para que o Governo do Estado do Espírito Santo crie um Programa de 

ajuda financeira para contemplar o Município de Piúma para aplicação de 

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 3289/2022, do Deputado Luciano 

Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do Estado do Espírito 

Santo crie um Programa de ajuda financeira para contemplar o Município de 

Pedro Canário para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca em discussão 

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

votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3290/2022, do 

Deputado Luciano Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do 

Estado do Espírito Santo crie um Programa de ajuda financeira para 

contemplar o Município de Pancas para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente 

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

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

3291/2022, do Deputado Luciano Machado ao Governador do Estado, para 

que o Governo do Estado do Espírito Santo crie um Programa de ajuda 

financeira para contemplar o Município de Rio Bananal para aplicação de 

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 3292/2022, do Deputado Luciano 

Machado ao Governador do Estado, para que o Governo do Estado do Espírito 

Santo crie um Programa de ajuda financeira para contemplar o Município de 
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Presidente Kennedy para aplicação de Revsol. O Sr. Presidente coloca em 

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

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

3293/2022, do Deputado Gandini ao Governador do Estado, que em parceria 

com o Município de Piúma, solicitamos que as obras da Orla do Município, 

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

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 3294/2022, do Deputado Sergio 

Majeski ao Governador do Estado, para início imediato das obras de reforma e 

ampliação da EEEFM Nossa Senhora Aparecida, localizada no município de 

Cariacica, e que o projeto contemple a implantação de biblioteca e de 

laboratórios de ciências e informática, construção de auditório, instalação de 

ar-condicionado nas salas, melhorias no refeitório, na sala de recursos, na rede 

elétrica, nos sistemas de internet e na acessibilidade. Ainda, a contratação de 

mais dois coordenadores e dois pedagogos, bem como ampliação do serviço 

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 3295/2022, do Deputado Sergio Majeski 

ao Governador do Estado, para instalação de ar-condicionado nas salas de aula 

da EEEF Taquara I, localizada no município de Serra, ainda, aquisição de 35 

computadores para o laboratório de informática, implantação de laboratório de 

ciências, construção de auditório, ampliação da biblioteca, melhorias na rede 

elétrica, na acessibilidade e no sistema de internet e contratação de vigilantes 

para trabalho durante os períodos que os alunos estão na escola. O Sr. 

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

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

Indicação nº 3296/2022, do Deputado Sergio Majeski ao Governador do 

Estado, para aquisição do terreno localizado ao lado da EEEFM Campinho no 

município de Serra para ampliação da unidade, bem como a instalação de ar-

condicionado nas salas de aula e de energia solar, a implantação de laboratório 

de informática com 40 computadores e auditório, ampliação da biblioteca e da 

sala de recursos e melhorias na acessibilidade. O Sr. Presidente coloca em 

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

sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. O Sr. Presidente 
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propõe inversão da pauta, preservando a fase das comunicações. O Sr. 

Presidente coloca em votação, posto em votação é aprovado. Não havendo 

mais expediente a ser lido. Passa-se para a ordem do dia: É anunciada 

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

total, ao Projeto de Lei nº 164/2022, de autoria 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. Mensagem de Veto nº 18/2022, publicada 

no ALES digital do dia 17/05/2022. Na Comissão de Justiça o relator, 

Deputado Gandini, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na 

52ª sessão ordinária do dia 20/06/2022. (Prazo até o dia 27/06/2022). O Sr. 

Presidente convoca a Comissão de Constituição e Justiça para oferecer parecer 

oral ao Veto. O Sr. Deputado Gandini se prevalece de prazo regimental. O Sr. 

Presidente informa que as demais matérias ficam sobrestadas. Passa-se para 

fase das comunicações. Com a palavra os Srs. Deputados: Dr. Hércules, 

Sergio Majeski, (Assume a Presidência o Sr. deputado Dary Pagung) Carlos 

Von, Iriny Lopes, Del. Danilo Bahiense. O Sr. Presidente suspende a sessão às 

quinze horas e trinta e sete minutos.  O Sr. Presidente reabre a sessão às 

quinze horas e cinquenta e nove minutos. (Assume a Presidência o Sr. 

Deputado Adilson Espindula) O Sr. Deputado Dary Pagung requer 

recomposição de quórum para manutenção da sessão. Não havendo quórum 

para manutenção da sessão, encerra-se a sessão.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 às dezenove horas.  

Encerra-se a sessão às dezesseis horas e vinte minutos. 


