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Centésima Quinta Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa 

Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em sete de novembro 

de 2022. A hora regimental registram presença no painel eletrônico as 

Sras. e os Srs. Deputados Adilson Espindula, Alexandre Xambinho, 

Bruno Lamas, Carlos Von, Cap. Assumção, Cel. Alexandre Quintino, 

Dary Pagung, Del. Danilo Bahiense, Dr. Hércules, Dr. Emilio Mameri, 

Dr. Rafael Favatto, Eng. José Esmeraldo, Erick Musso, Freitas, 

Gandini, Hudson Leal, Iriny Lopes, Janete de Sá, Luciano Machado, 

Marcelo Santos, Marcos Garcia, Marcos Madureira, Pr. Marcos 

Mansur, Raquel Lessa, Renzo Vasconcelos, Sergio Majeski, 

Theodorico Ferraço, Torino Marques e Vandinho Leite. O Sr. 

Presidente Marcelo Santos ocupa a cadeira da Presidência e invocando 

a proteção de Deus, declara aberta a sessão. O Sr. Presidente convida o 

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

versículo da Bíblia. É feito um minuto de silêncio em homenagem ao 

Sr. Prof. Nilson Severino Xavier. O Sr. Presidente registra a presença 

do Prefeito do Município de Castelo Sr. João Nali. O Sr. Presidente 

procede à leitura do seguinte Expediente: 1ª parte:  1ª fase do 

expediente - para simples despacho: Ofício nº 173/2022, da Deputada 

Iriny Lopes, justificando sua ausência na sessão ordinária realizada no 

dia 01 de novembro de 2022.  Justificada a ausência, à Secretaria. 

Ofício nº 174/2022, e 156/2022, do Deputado Marcos Mansur, 

justificando sua ausência na sessão ordinária realizada no dia 31 de 

outubro de 2022.  Justificada a ausência, à Secretaria. Ofício nº 

175/2022, e 206/2022, do Deputado Dr. Emílio Mameri, justificando 

sua ausência na sessão ordinária realizada no dia 01 de novembro de 

2022.  Justificada a ausência, à Secretaria. Mensagem nº 1767/2022, do 

Governador do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de 

Informação nº 1257/2022, de autoria do Deputado Capitão Assumção. 

Ciente. Ao Deputado Capitão Assumção por cópia eletrônica. 

Mensagem nº 1768/2022, do Governador do Estado, encaminhando 

resposta ao Requerimento de Informação nº 1256/2022, de autoria do 

Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão Assumção 

por cópia eletrônica. Mensagem nº 1769/2022, do Governador do 
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Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 

1255/2022, de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao 

Deputado Capitão Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 

1770/2022, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 1254/2022, de autoria do Deputado 

Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão Assumção por cópia 

eletrônica. Mensagem nº 1771/2022, do Governador do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 1253/2022, 

de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado 

Capitão Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 1772/2022, do 

Governador do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de 

Informação nº 1252/2022, de autoria do Deputado Capitão Assumção. 

Ciente. Ao Deputado Capitão Assumção por cópia eletrônica. 

Mensagem nº 1773/2022, do Governador do Estado, encaminhando 

resposta ao Requerimento de Informação nº 1251/2022, de autoria do 

Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão Assumção 

por cópia eletrônica. Mensagem nº 1774/2022, do Governador do 

Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 

1250/2022, de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao 

Deputado Capitão Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 

1775/2022, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 1249/2022, de autoria do Deputado 

Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão Assumção por cópia 

eletrônica. Requerimento nº 63/2022, do Deputado Luiz Durão, com 

base no artigo 305, II do Regimento Interno, de licença para tratamento 

de saúde por 02 (dois) dias, contado a partir do dia 31 de outubro de 

2022, conforme atestado médico. Defiro. À Secretaria para 

providenciar ato de licença. 2ª fase do expediente – sujeito à 

deliberação: Requerimento de Urgência nº 178/2022, do Deputado Dr. 

Emilio Mameri e outros, ao Projeto de Lei nº 247/2021, de sua autoria, 

que dispõe sobre a proteção, a preservação e a conservação dos 

ecossistemas aquáticos naturais, proibindo a canalização, a 

impermeabilização e a alteração dos cursos de águas naturais, riachos, 

córregos, ribeirões e rios. O Sr. Presidente coloca em votação o 
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requerimento.  Posto em votação o requerimento é aprovado. 

Requerimento de Urgência nº 179/2022, do Deputado Dr. Emilio 

Mameri e outros, ao Projeto de Lei nº 112/2022, de sua autoria, que 

institui a Política Estadual de atendimento à mulher vítima de violência 

no âmbito do Estado do Espírito Santo. O Sr. Presidente coloca em 

votação o requerimento.  Posto em votação o requerimento é aprovado. 

Requerimento nº 123/2022, do Deputado Luciano Machado, de Sessão 

Solene, em homenagem aos Trabalhos Científicos Desenvolvidos pelo 

IJSN e a ESESP, a realizar-se no dia 07 de dezembro de 2022, às 19:00 

horas. O Sr. Presidente coloca em discussão o requerimento. Retirado 

de pauta a pedido do autor. Requerimento nº 125/2022, do Deputado 

Bruno Lamas, de Sessão Solene, em homenagem aos “60 anos do 

Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo - CEE-ES”, a 

realizar-se no dia 30 de novembro de 2022, às 19:00 horas. O Sr. 

Presidente coloca em discussão o requerimento. Não havendo oradores 

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

requerimento é aprovado. Indicação nº 4026/2022, da Comissão de 

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

Secretária Municipal de Educação de Santa Teresa, para adoção das 

medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas 

instituições de ensino público e privada. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 4028/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas à Secretária Municipal de 

Educação de Santa Leopoldina, para adoção das medidas necessárias 

para a vedação da ideologia de gênero nas instituições de ensino 

público e privada. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4029/2022, da 

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

Drogas à Secretária Municipal de Educação de Rio Novo do Sul, para 

adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero 

nas instituições de ensino público e privada. O Sr. Presidente coloca em 
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discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 4030/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas à Secretária Municipal de 

Educação de Rio Bananal, para adoção das medidas necessárias para a 

vedação da ideologia de gênero nas instituições de ensino público e 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4031/2022, da 

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

Drogas à Secretária Municipal de Educação de Presidente Kennedy, 

para adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de 

gênero nas instituições de ensino público e privada. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 4032/2022, da Comissão de Proteção à Criança 

e ao Adolescente e de Política sobre Drogas à Secretária Municipal de 

Educação de Ponto Belo, para adoção das medidas necessárias para a 

vedação da ideologia de gênero nas instituições de ensino público e 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4033/2022, da 

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

Drogas à Secretária Municipal de Educação de Piúma, para adoção das 

medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas 

instituições de ensino público e privada. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 4034/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas à Secretária Municipal de 

Educação de Pinheiros, para adoção das medidas necessárias para a 

vedação da ideologia de gênero nas instituições de ensino público e 

privada. 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 4035/2022, da 

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

Drogas ao Secretário Municipal de Educação de Pedro Canário, para 

adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero 

nas instituições de ensino público e privada. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 4036/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas à Secretária Municipal de 

Educação de Vitória, para adoção das medidas necessárias para a 

vedação da ideologia de gênero nas instituições de ensino público e 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4037/2022, da 

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

Drogas ao Secretário Municipal de Educação de Vila Velha, para 

adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero 

nas instituições de ensino público e privada. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 4038/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas à Secretária Municipal de 

Educação de Vila Valério, para adoção das medidas necessárias para a 

vedação da ideologia de gênero nas instituições de ensino público e 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4039/2022, da 

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

Drogas à Secretária Municipal de Educação de Vila Pavão, para adoção 

das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas 

instituições de ensino público e privada. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 4040/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 
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Adolescente e de Política sobre Drogas à Secretária Municipal de 

Educação de Viana, para adoção das medidas necessárias para a 

vedação da ideologia de gênero nas instituições de ensino público e 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4041/2022, da 

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

Drogas à Secretária Municipal de Educação de Venda Nova do 

Imigrante, para adoção das medidas necessárias para a vedação da 

ideologia de gênero nas instituições de ensino público e privada. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4042/2022, da Comissão de 

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

Secretária Municipal de Educação de Vargem Alta, para adoção das 

medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas 

instituições de ensino público e privada. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 4043/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas à Secretária Municipal de 

Educação de Sooretama, para adoção das medidas necessárias para a 

vedação da ideologia de gênero nas instituições de ensino público e 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4044/2022, da 

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

Drogas ao Secretário Municipal de Educação de Serra, para adoção das 

medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas 

instituições de ensino público e privada. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 4045/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas à Secretária Municipal de 
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Educação de São Roque do Canaã, para adoção das medidas 

necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas instituições de 

ensino público e privada. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

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

4046/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Educação de São 

Mateus, para adoção das medidas necessárias para a vedação da 

ideologia de gênero nas instituições de ensino público e privada. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4047/2022, da Comissão de 

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

Secretário Municipal de Educação de São José do Calçado, para adoção 

das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas 

instituições de ensino público e privada. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 4048/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas à Secretária Municipal de 

Educação de São Gabriel da Palha, para adoção das medidas 

necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas instituições de 

ensino público e privada. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

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

4049/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Educação de São 

Domingos do Norte, para adoção das medidas necessárias para a 

vedação da ideologia de gênero nas instituições de ensino público e 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4050/2022, da 

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

Drogas à Secretária Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua, para 
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adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero 

nas instituições de ensino público e privada. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 4051/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas à Secretária Municipal de 

Saúde de Aracruz, para adoção das medidas necessárias para a vedação 

da ideologia de gênero nas instituições de ensino público e privada. O 

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4052/2022, da Comissão de 

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

Secretária Municipal de Saúde de Apiacá, para adoção das medidas 

necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas instituições de 

ensino público e privada. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

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

4053/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de Saúde de Anchieta, 

para adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de 

gênero nas instituições de ensino público e privada. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 4054/2022, da Comissão de Proteção à Criança 

e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de 

Saúde de Alto Rio Novo, para adoção das medidas necessárias para a 

vedação da ideologia de gênero nas instituições de ensino público e 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4055/2022, da 

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

Drogas à Secretária Municipal de Saúde de Alfredo Chaves, para 

adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero 

nas instituições de ensino público e privada. O Sr. Presidente coloca em 
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discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 4056/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de 

Saúde de Alegre, para adoção das medidas necessárias para a vedação 

da ideologia de gênero nas instituições de ensino público e privada. O 

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4057/2022, da Comissão de 

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

Secretário Municipal de Saúde de Águia Branca, para adoção das 

medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas 

instituições de ensino público e privada. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 4058/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de 

Saúde de Água Doce do Norte, para adoção das medidas necessárias 

para a vedação da ideologia de gênero nas instituições de ensino 

público e privada. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. 

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

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4059/2022, da 

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

Drogas à Secretária Municipal de Saúde de Afonso Cláudio, para 

adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero 

nas instituições de ensino público e privada. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 4060/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas à Secretária Municipal de 

Saúde de Fundão, para adoção das medidas necessárias para a vedação 

da ideologia de gênero nas instituições de ensino público e privada. 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 4061/2022, da Comissão de 

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

Secretário Municipal de Saúde de Ecoporanga, para adoção das 

medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas 

instituições de ensino público e privada. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 4062/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas à Secretária Municipal de 

Saúde de Dores do Rio Preto, para adoção das medidas necessárias para 

a vedação da ideologia de gênero nas instituições de ensino público e 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4063/2022, da 

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

Drogas à Secretária Municipal de Saúde de Domingos Martins, para 

adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero 

nas instituições de ensino público e privada. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 4064/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de 

Saúde de Divino de São Lourenço, para adoção das medidas 

necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas instituições de 

ensino público e privada. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

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

4065/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de Saúde de Conceição 

do Castelo, para adoção das medidas necessárias para a vedação da 

ideologia de gênero nas instituições de ensino público e privada. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4066/2022, da Comissão de 
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Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao 

Secretário Municipal de Saúde de Conceição da Barra, para adoção das 

medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas 

instituições de ensino público e privada. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 4067/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de 

Saúde de Colatina, para adoção das medidas necessárias para a vedação 

da ideologia de gênero nas instituições de ensino público e privada. O 

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4068/2022, da Comissão de 

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

Secretária Municipal de Saúde de Castelo, para adoção das medidas 

necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas instituições de 

ensino público e privada. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

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

4069/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Saúde de Cariacica, 

para adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de 

gênero nas instituições de ensino público e privada. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 4070/2022, da Comissão de Proteção à Criança 

e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de 

Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, para adoção das medidas 

necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas instituições de 

ensino público e privada. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

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

4071/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Saúde de Brejetuba, 
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para adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de 

gênero nas instituições de ensino público e privada. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 4078/2022, da Comissão de Proteção à Criança 

e ao Adolescente e de Política sobre Drogas à Secretária Municipal de 

Saúde de Itapemirim, para adoção das medidas necessárias para a 

vedação da ideologia de gênero nas instituições de ensino público e 

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

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

em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4079/2022, da 

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

Drogas à Secretária Municipal de Saúde de Itaguaçu, para adoção das 

medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas 

instituições de ensino público e privada. O Sr. Presidente coloca em 

discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e 

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

Indicação nº 4080/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de 

Saúde de Irupi, para adoção das medidas necessárias para a vedação da 

ideologia de gênero nas instituições de ensino público e privada. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores 

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4081/2022, da Comissão de 

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

Secretário Municipal de Saúde de Iconha, para adoção das medidas 

necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas instituições de 

ensino público e privada. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

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

4082/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Saúde de Ibitirama, 

para adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de 

gênero nas instituições de ensino público e privada. 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 4083/2022, da Comissão de Proteção à Criança 

e ao Adolescente e de Política sobre Drogas à Secretária Municipal de 

Saúde de Ibiraçu, para adoção das medidas necessárias para a vedação 

da ideologia de gênero nas instituições de ensino público e privada. O 

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4084/2022, da Comissão de 

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

Secretária Municipal de Saúde de Ibatiba, para adoção das medidas 

necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas instituições de 

ensino público e privada. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

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

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

4085/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 

Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Saúde de Guarapari, 

para adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de 

gênero nas instituições de ensino público e privada. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 4086/2022, da Comissão de Proteção à Criança 

e ao Adolescente e de Política sobre Drogas à Secretária Municipal de 

Saúde de Guaçuí, para adoção das medidas necessárias para a vedação 

da ideologia de gênero nas instituições de ensino público e privada. O 

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

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

indicação é aprovada. Indicação nº 4087/2022, da Comissão de 

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

Secretário Municipal de Saúde de Governador Lindenberg, para adoção 

das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas 

instituições de ensino público e privada. O Sr. 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. 
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Deputado Sergio Majeski, solicita um minuto de silêncio em 

homenagem do Sr. Valter Vieira da Silva. O Sr. Deputado Bruno 

Lamas solicita um minuto de silêncio em homenagem à Sra. Zenelita 

dos Santos Sampaio. O Sr. Deputado Alexandre Xambinho solicita um 

minuto de silêncio em homenagem ao Jovem José Fernandes dos 

Anjos. O Sr. Deputado Bruno Lamas solicita baixada de pauta do item 

dois da ordem do dia e inclusão da pauta daqui a três sessões, o Projeto 

de Lei nº 205/2022, de sua autoria. Requerimento deferido. O Sr. 

Deputado Bruno Lamas solicita à mesa que ele possa fazer homenagem 

a ex-servidora Simone Silvares Italo Risk. O Sr. Presidente suspende a 

sessão às quinze horas e treze minutos e reabre-se às quinze horas e 

vinte e cinco minutos. Passa-se para a fase da ordem do dia: É 

anunciada discussão única, , em regime de urgência, do Projeto de Lei 

nº 188/2022, do Deputado Pr. Marcos Mansur, que institui o direito a 

meia-entrada para professores das redes privadas e públicas. Publicado 

no ALES Digital do dia 03/05/2022. (Em anexo, por se tratar de 

matéria correlata, Projeto de Lei nº 315/2022, do Deputado Vandinho 

Leite, que assegura a meia-entrada para Professores da rede pública 

estadual em eventos de cultura, shows e cinemas no âmbito do Estado 

do Espírito Santo). Na Comissão de Justiça o relator, 

Deputado Gandini, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a 

matéria na 103ª Sessão Ordinária do dia 31/10/2022. (Prazo até o dia 

08/11/2022). Baixada de pauta. É anunciada discussão única, , É 

anunciada É anunciada É anunciada discussão única, , em regime de 

urgência, do Projeto de Lei nº 205/2022, do Deputado Bruno Lamas, 

que dispõe sobre benefícios fiscais e tarifários aos condutores 

cadastrados ao Registro Nacional Positivo de Condutores, no âmbito do 

Espírito Santo e dá outras providências. Publicado no ALES Digital do 

dia 10/05/2022. Na Comissão de Justiça o relator, Deputado Gandini, 

se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na 103ª Sessão 

Ordinária do dia 31/10/2022. (Prazo até o dia 08/11/2022). Baixou de 

pauta a pedido do autor. É anunciada discussão única, , em regime de 

urgência, do Projeto de Lei nº 631/2021, do Deputado Gandini, que 

obriga o poder executivo, no prazo de até 60 (sessenta) dias, a 
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regulamentar a utilização e circulação dos ciclo elétricos com motor de 

propulsão elétrica. Publicado no Ales Digital do dia 21/10/2021. Nas 

Comissões em conjunto de Justiça, de Mobilidade Urbana, de Meio 

Ambiente e de Finanças o relator, Deputado Marcelo Santos, se 

prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na 104ª Sessão 

Ordinária do dia 01/11/2022. (Prazo até o dia 09/11/2022). O Sr. 

Presidente convoca as Comissões em conjunto. É feita reunião conjunta 

das Comissões de (Justiça, Mobilidade Urbana, Meio Ambiente e 

Finanças). O Sr. Deputado Marcelo Santos recebe e continua com prazo 

regimental. É anunciada discussão única, , em regime de urgência, do 

Projeto de Lei Complementar nº 39/2022, do Deputado Dr. Rafael 

Favatto, que inclui o inciso IV no art. 4º, altera o artigo 8º da Lei 

Complementar nº 617, de 02 de janeiro de 2012 e inclui o § 7º no artigo 

2º da Lei 10.273/2017 de 15 de agosto de 2017 (Concede ao policial 

militar, que está exercendo sua atividade, em órgão público diverso, 

fora do Poder Executivo do Estado, o auxilio alimentação, com 

paridade, ao que é pago pelo órgão público em questão). Publicado no 

Ales Digital do dia 01/08/2022.  O Sr. Presidente convoca a Comissão 

de Justiça para oferecer parecer oral a matéria. O Sr. Deputado Gandini 

recebe e continua com prazo regimental.  É anunciada discussão única, 

, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 469/2022, do Deputado 

Gandini, que dispõe sobre o aumento da frota do sistema metropolitano 

de transporte coletivo integrado (Sistema TRANSCOL) e gratuidade 

aos usuários do sistema nos dias em que são realizadas as eleições 

federais, estaduais e municipais. Publicado no Ales Digital do dia 

20/10/2022.  O Sr. Presidente convoca as Comissões em conjunto. É 

feita reunião conjunta das Comissões de (Justiça, Cidadania e 

Finanças). O Sr. Deputado Freitas recebe e continua com prazo 

regimental. É anunciada discussão única,  do Projeto de Lei nº 32/2019, 

do Deputado Marcos Garcia, que determina a alimentação diferenciada 

a crianças e adolescentes portadores de intolerância à lactose na 

merenda escolar em instituições da Rede Estadual de Ensino. Publicado 

no Ales Digital do dia 07/02/2019. Pareceres nºs 290/2020, da 

Comissão de Constituição e Justiça, pela 



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

16 

constitucionalidade/legalidade, com emendas; 37/2021, da Comissão de 

Saúde; 01/2022, da Comissão de Educação, 02/2022, da Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente e 47/2022, da Comissão 

de  Finanças, todos pela aprovação, acolhendo às emendas apresentadas 

pela Comissão de Justiça.  (Em anexo, por se tratar de matéria correlata, 

Projeto de Lei nº 736/2019, do Deputado Doutor Hércules). O Sr. 

Presidente convoca as Comissões de Justiça, Saúde , Educação, 

Proteção a Criança e ao Adolescente e Finanças para oferecer parecer 

oral a matéria. Não havendo oradores para discutir o parecer, é 

anunciada sua votação, sendo aprovado pelos membros das Comissões. 

O Projeto é devolvido a Mesa. O Sr. Presidente coloca em discussão. 

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

Posto em votação o Projeto é aprovado. A Comissão de Justiça para 

redação final. É anunciada discussão única,  do Projeto de Lei nº 

158/2019, do Deputado Capitão Assumção, que proíbe a cobrança por 

estimativa por parte das empresas fornecedoras de água, energia 

elétrica e gás e dá outras providências. Publicado no Ales Digital do dia 

15/03/2019. Pareceres nº 134/2019, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade/legalidade; 14/2021, da Comissão de Defesa do 

Consumidor e 41/2022, da Comissão de Finanças, ambas pela rejeição. 

O Sr. Presidente convoca as Comissões de Justiça, Defesa do 

Consumidor e Finanças para oferecer parecer oral a matéria. O Sr. 

Deputado Dary Pagung encaminha e requer votação na forma do 

parecer da Comissão de Defesa do Consumidor. O Sr. Presidente 

coloca em discussão o Projeto na forma do parecer da Comissão de 

Defesa do Consumidor. Posto em votação o Projeto é aprovado. 

Arquive-se a matéria. É anunciada discussão única,  do Projeto de Lei 

nº 175/2019, do Deputado Capitão Assumção, que proíbe a fabricação, 

a comercialização, o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de 

fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos 

pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no Estado, e dá outras 

providências. Publicado no Ales Digital do dia 18/03/2019. Pareceres 

nº 59/2021, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade/legalidade; 15/2021, da Comissão de Proteção ao 
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Meio Ambiente; 03/2022, da Comissão de Segurança e 32/2022, da 

Comissão de Finanças, todos pela aprovação. (Em anexo, por se tratar 

de matéria correlata, Projeto de Lei nº 976/2019, da Deputada Janete de 

Sá).  O Sr. Presidente coloca em discussão a matéria pelas Comissões 

de Justiça, Meio Ambiente, Segurança e Finanças. Não havendo quem 

queira discutir, coloca em votação. Posto em votação é Aprovado. À 

Secretaria para extração dos autógrafos. É anunciada discussão única,  

do Projeto de Lei nº 288/2019, da Deputada Raquel Lessa, que dispõe 

sobre a proibição de cobrança de taxa pelos serviços públicos de água, 

luz e gás em caso de corte por falta de pagamento e adota outras 

providências. Publicado no Ales Digital do dia 23/04/2019. Pareceres 

nºs 154/2020, da Comissão de Constituição e Justiça, pela 

constitucionalidade/legalidade; 19/2021, da Comissão de Cidadania; 

04/2022, da Comissão de Defesa do Consumidor e 45/2022, da 

Comissão de  Finanças, todos pela aprovação. (Em anexo, por se tratar 

de matéria correlata, Projeto de Lei nº 18/2020, do Deputado Capitão 

Assumção). O Sr. Presidente coloca em discussão a matéria pelas 

Comissões de Justiça, Defesa do Consumidor e Finanças. Não havendo 

quem queira discutir, coloca em votação. Posto em votação é 

Aprovado. À Secretaria para extração dos autógrafos.  É anunciada 

discussão única,  do Projeto de Lei nº 527/2019, da Deputada Janete de 

Sá, que estabelece o fornecimento de peruca às pessoas com alopecia 

provocada pela aplicação de quimioterapia e/ou radioterapia, e dá 

outras providências. Publicado no Ales Digital do dia 02/07/2019. 

Pareceres nºs 145/2021, da Comissão de Constituição e Justiça, pela 

constitucionalidade/legalidade; 70/2021, da Comissão de Cidadania; 

08/2022, da Comissão de Saúde e 46/2022, da Comissão de  Finanças, 

todos pela aprovação. O Sr. Presidente coloca em discussão a matéria 

pelas Comissões de Justiça, Cidadania, Saúde e Finanças. Não havendo 

quem queira discutir, coloca em votação. Posto em votação é 

Aprovado. À Secretaria para extração dos autógrafos.  É anunciada 

discussão única,  do Projeto de Lei nº 583/2019, do Deputado Carlos 

Von, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos 

comerciais colocarem os monitores da caixa registradora de forma 
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visível para o consumidor. Publicado no Ales Digital do dia 

16/07/2019. Pareceres nº
s
 70/2020, da Comissão de Constituição e 

Justiça, pela constitucionalidade/legalidade; 31/2021, da Comissão de 

Defesa do Consumidor e 43/2022, da Comissão de  Finanças, ambos 

pela aprovação. O Sr. Presidente coloca em discussão a matéria pelas 

Comissões de Justiça, Defesa do Consumidor e Finanças. Não havendo 

quem queira discutir, coloca em votação. Posto em votação é 

Aprovado. À Secretaria para extração dos autógrafos.  É anunciada 

discussão única,  do Projeto de Lei nº 687/2019, do Deputado Carlos 

Von, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as instituições financeiras 

localizadas no Estado do Espírito Santo afixarem cartazes com 

informações sobre a gratuidade de tarifa dos serviços bancários 

essenciais. Publicado no Ales Digital do dia 21/08/2019. Pareceres nº 

83/2021, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade/legalidade; 

17/2021, da Comissão de Defesa do Consumidor e 40/2022, da 

Comissão de Finanças, ambas pela aprovação. O Sr. Presidente coloca 

em discussão a matéria pelas Comissões de Justiça, Defesa do 

Consumidor e Finanças. Não havendo quem queira discutir, coloca em 

votação. Posto em votação é Aprovado. À Secretaria para extração dos 

autógrafos.  É anunciada discussão única,  do Projeto de Lei nº 

694/2019, do Deputado Capitão Assumção, que obriga as empresas 

prestadoras de serviços a informarem ao consumidor quanto ao fim dos 

prazos de descontos ou vantagens temporárias oferecidas. Publicado no 

Ales Digital do dia 26/08/2019. Pareceres nº
s
 170/2020, da Comissão 

de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade/legalidade, com 

emenda; Parecer oral da Comissão de Defesa do Consumidor e 

44/2022, da Comissão de  Finanças, ambos pela aprovação acolhendo a 

Emenda da Comissão de Justiça. O Sr. Presidente coloca em discussão 

a matéria pelas Comissões de Justiça, Defesa do Consumidor e 

Finanças. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Posto 

em votação é Aprovado com emendas. A Comissão de Justiça para 

redação final. É anunciada discussão única,  do Projeto de Lei nº 

858/2019, do Deputado Gandini, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 

realização de sessão de cinema adaptada às pessoas com Transtorno do 
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Espectro Autista, Portadores de Síndrome de Down ou outras 

síndromes, transtornos ou doenças que acarretem hipersensibilidade 

sensorial em geral. Publicado no Ales Digital do dia 10/10/2019. 

Pareceres nºs 32/2021, da Comissão de Constituição e Justiça, pela 

constitucionalidade/legalidade; 02/2022, da Comissão de 

Cultura, 10/2022, da Comissão de Saúde e 48/2022, da Comissão 

de  Finanças, todos pela aprovação. (Em anexo, por se tratarem de 

matérias correlatas, Projeto de Lei nº 33/2020, do Ex-Deputado 

Euclério Sampaio e Projeto de Lei nº 375/2020, do Deputado Torino 

Marques). O Sr. Presidente coloca em discussão a matéria pelas 

Comissões de Justiça, Cultura, Saúde  e Finanças. Não havendo quem 

queira discutir, coloca em votação. Posto em votação é Aprovado. À 

Secretaria para extração dos autógrafos.  É anunciada discussão única,  

do Projeto de Lei nº 339/2020, do Ex-Deputado Delegado Lorenzo 

Pazolini, que altera a Lei nº a Lei nº 6.999, de 27 de dezembro de 2001, 

que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores - IPVA, consolidando e atualizando as normas do tributo, 

e dá outras providências. Publicado no Ales Digital do dia 10/06/2020. 

Pareceres nº 151/2021, da Comissão de Justiça, pela 

constitucionalidade/legalidade e 42/2022, da Comissão de Finanças, 

pela rejeição. O Sr. Presidente convoca as Comissões de Justiça e 

Finanças para oferecer parecer oral a matéria. O Sr. Deputado Dary 

Pagung encaminha e requer votação na forma do parecer da Comissão 

de Finanças. O Sr. Presidente coloca em discussão o Projeto na forma 

do parecer da Comissão de Finanças. Posto em votação o Projeto é 

aprovado com um voto contrário. Arquive-se a matéria. Passa-se para a 

fase das comunicações. Com a palavra os Srs. Deputados: Sergio 

Majeski, (Assume a Presidência o Sr. Deputado Dary Pagung) e Dr. 

Hércules. Passa-se para o Grande Expediente: Conforme previsto no 

artigo 269 do Regimento Interno, o Grande Expediente será destinado a 

Tribuna Popular. (Assume a Presidência a Sra. Deputada janete de Sá) 

concedendo a palavra a Sra. Hanne Nippes Bragança para falar sobre 

“Nanismo”, informações, preconceitos, capacitismo e políticas 

públicas. (Assume a Presidência o Sr. Deputado Bruno Lamas) 
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concedendo a palavra ao Sr. Marcos Guimarães, para falar sobre a 

difusão do conhecimento acerca dos direitos fundamentais nas escolas 

de ensino médio da rede pública estadual do Espírito Santo. 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 em homenagem ao trabalho realizado pela Maçonaria, hoje às 

dezenove horas. Deixam de comparecer a sessão os Srs. Deputados 

Luiz Durão. Encerra-se a sessão às dezesseis horas e trinta e dois 

minutos.  


