
    
      ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

       ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

107ª SESSÃO ORDINÁRIA, VIRTUAL, HIBRIDA E PRESENCIAL DA 19º LEGISLATURA.  

DIA: 09.11.2022 - 09:00 HORAS. 

 

1ª FASE DO EXPEDIENTE - PARA SIMPLES DESPACHO. 

 

1. Ofícios nºs 176/2022 e 157/2022, do Deputado Pr. Marcos Mansur, justificando sua 
ausência na sessão ordinária realizada no dia 01 de novembro de 2022.   

2. Ofícios nºs 177/2022 e 040/2022, do Deputado Marcos Garcia, justificando sua 
ausência na sessão ordinária realizada no dia 08 de novembro de 2022.   

3. Projeto de Lei nº 480/2022, da Deputada Raquel Lessa, que acrescenta item ao 
Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de Utilidade 
Pública todas as unidades do “Lions Clube” e do “Rotary Clube” do Estado do 
Espírito Santo.  

4. Projeto de Lei nº 481/2022, da Deputada Janete de Sá, que acrescenta item ao 
Anexo Único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o “Dia 
Estadual de Combate ao Preconceito Contra as Pessoas com Nanismo”, a ser 
celebrado, anualmente, no dia 25 de outubro, incluindo-o no Calendário Oficial do 
Estado do Espírito Santo.  

5. Projeto de Lei nº 482/2022, do Deputado Hudson Leal, que acrescenta item ao 
Anexo Único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o “Dia da 
Conscientização sobre a Apraxia de Fala na Infância (AFI)”, a ser celebrado, 
anualmente, no dia 14 do mês de maio, incluindo-o no Calendário Oficial do Estado 
do Espírito Santo.  

6. Projeto de Decreto Legislativo nº 55/2022, do Deputado Luciano Machado, que 
acrescenta item ao Anexo Único do Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Marcelo 
Ribeiro De Castro.  

7. Requerimento de Informação nº 1461/2022, de autoria do Deputado Bruno Lamas 
ao Secretário de Estado da Fazenda, solicitando informações acerca de qual a 
estimativa de impacto orçamentário-financeiro no exercício 2023, 2024 e 2025, do 
Projeto de Lei nº 46/2022 (em anexo), de autoria do Deputado Bruno Lamas, que 
introduz alterações na Lei Nº 6.999, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre 
a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, consolidando e atualizando as 
normas do tributo, nos termos do artigo 16 da LRF e quais seriam as medidas de 
compensação cabíveis para igualar a renúncia de receita prevista pelo PL nº. 
205/2022.  
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2ª FASE DO EXPEDIENTE – SUJEITO À DELIBERAÇÃO. 

 

8. Requerimento de Urgência nº 180/2022, do Deputado Delegado Danilo Bahiense e 
outros, ao Projeto de Lei nº 50/2022, de sua autoria, que altera a Lei nº 4.444, de 
10 de outubro de 1990, que regulamenta a doação de órgãos humanos para 
transplante no Estado do Espírito Santo.  

9. Requerimento de Urgência nº 182/2022, do Deputado Sergio Majeski e outros, ao 
Projeto de Lei nº 274/2022, de sua autoria, que acrescenta inciso ao artigo 28 da Lei 
nº 5.471, de 22 de setembro de 1997, permitindo que os recursos financeiros 
repassados aos Conselhos de Escola sejam utilizados para o pagamento de taxas, 
emolumentos e demais despesas cartorárias referentes ao seu registro estatutário 
e suas alterações. 

10. Requerimento de Urgência nº 183/2022, do Deputado Sergio Majeski e outros, ao 
Projeto de Lei nº 135/2018, de sua autoria, que altera a Lei nº 9.462, de 11 de 
junho de 2010, que instituiu o Sistema Estadual de Unidades de Conservação – 
SISEUC, para criar a categoria de Unidade de Conservação denominada Estrada-
Parque Estadual. 

11. Requerimento de Urgência nº 184/2022, do Deputado Sergio Majeski e outros, ao 
Projeto de Lei nº 17/2019, de sua autoria, que dispõe sobre o direito de receber, 
gratuitamente, outro produto idêntico ou similar, à sua escolha, em igual 
quantidade, o consumidor que constatar a existência de produto exposto à venda 
com prazo de validade vencido. 

12. Requerimento de Sessão Solene nº 126/2022, da Mesa Diretora, em homenagem a 
Igreja Cristã Maranata, a realizar-se no dia 23 de novembro de 2022, às 19:00 
horas.  

13. Indicação nº 4072/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Saúde de Bom Jesus do Norte, para 
adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada.  

14. Indicação nº 4073/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de Saúde de Boa Esperança, para 
adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada.  

15. Indicação nº 4074/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de Saúde de Barra de São Francisco, 
para adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada.  

16. Indicação nº 4075/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de Saúde de Baixo Guandu, para 
adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada.  
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17. Indicação nº 4076/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Educação de Mucurici, para adoção 
das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas instituições de 
ensino público e privada.  

18. Indicação nº 4077/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Educação de Água Doce do Norte, 
para adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada.  

19. Indicação nº 4088/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de Saúde de São Gabriel da Palha, 
para adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada.  

20. Indicação nº 4089/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas ao Secretário 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.  

21. Indicação nº 4090/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de Saúde de Santa Teresa, para 
adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada.  

22. Indicação nº 4091/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá, 
para adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada.  

23. Indicação nº 4092/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Saúde de Santa Leopoldina, para 
adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada.  

24. Indicação nº 4093/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Saúde de Rio Novo do Sul, para 
adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada.  

25. Indicação nº 4095/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Saúde de Presidente Kennedy, para 
adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada.  

26. Indicação nº 4096/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de Saúde de Ponto Belo, para adoção 
das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas instituições de 
ensino público e privada.  
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27. Indicação nº 4097/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Saúde de Piúma, para adoção das 
medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas instituições de 
ensino público e privada.  

28. Indicação nº 4098/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de Saúde de Pinheiros, para adoção 
das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas instituições de 
ensino público e privada.  

29. Indicação nº 4099/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de Saúde de Pedro Canário, para 
adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada.  

30. Indicação nº 4100/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de Saúde de Pancas, para adoção das 
medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas instituições de 
ensino público e privada.  

31. Indicação nº 4101/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de Saúde de Nova Venécia, para 
adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada.  

32. Indicação nº 4102/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de Saúde de Muqui, para adoção das 
medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas instituições de 
ensino público e privada.  

33. Indicação nº 4103/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Saúde de Muniz Freire, para adoção 
das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas instituições de 
ensino público e privada.  

34. Indicação nº 4104/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de Saúde de Mucurici, para adoção 
das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas instituições de 
ensino público e privada.  

35. Indicação nº 4105/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de Saúde de Montanha, para adoção 
das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas instituições de 
ensino público e privada.  

36. Indicação nº 4106/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de Saúde de Mimoso do Sul, para 
adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada.  
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37. Indicação nº 4107/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Saúde de Marilândia, para adoção 
das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas instituições de 
ensino público e privada.  

38. Indicação nº 4108/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Saúde de Marechal Floriano, para 
adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada.  

39. Indicação nº 4109/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de Saúde de Marataízes, para adoção 
das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas instituições de 
ensino público e privada.  

40. Indicação nº 4110/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de Saúde de Mantenópolis, para 
adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada.  

41. Indicação nº 4111/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de Saúde de Linhares, para adoção 
das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas instituições de 
ensino público e privada.  

42. Indicação nº 4112/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de Saúde de Laranja da Terra, para 
adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada.  

43. Indicação nº 4113/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de Saúde de João Neiva, para adoção 
das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas instituições de 
ensino público e privada.  

44. Indicação nº 4114/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de Saúde de Jerônimo Monteiro, para 
adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada.  

45. Indicação nº 4115/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Saúde de Jaguaré, para adoção das 
medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas instituições de 
ensino público e privada.  

46. Indicação nº 4116/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de Saúde de Iúna, para adoção das 
medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas instituições de 
ensino público e privada.  
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47. Indicação nº 4117/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Saúde de Itarana, para adoção das 
medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas instituições de 
ensino público e privada.  

48. Indicação nº 4118/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de Saúde de Vargem Alta, para 
adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada.  

49. Indicação nº 4119/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Saúde de Sooretama, para adoção 
das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas instituições de 
ensino público e privada.  

50. Indicação nº 4120/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Saúde de Serra, para adoção das 
medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas instituições de 
ensino público e privada.  

51. Indicação nº 4121/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Saúde de São Roque do Canaã, para 
adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada.  

52. Indicação nº 4122/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de Saúde de São Mateus, para adoção 
das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas instituições de 
ensino público e privada.  

53. Indicação nº 4123/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de Saúde de São José do Calçado, 
para adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada.  

54. Indicação nº 4124/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Saúde de Vitória, para adoção das 
medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas instituições de 
ensino público e privada.  

55. Indicação nº 4125/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Saúde de Vila Velha, para adoção 
das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas instituições de 
ensino público e privada.  

56. Indicação nº 4126/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de Saúde de Vila Valério, para adoção 
das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas instituições de 
ensino público e privada.  
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57. Indicação nº 4127/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Saúde de Vila Pavão, para adoção 
das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas instituições de 
ensino público e privada.  

58. Indicação nº 4128/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Saúde de Viana, para adoção das 
medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas instituições de 
ensino público e privada.  

59. Indicação nº 4129/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Saúde de Venda Nova do Imigrante, 
para adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada.  

60. Indicação nº 4131/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de Itapemirim, 
para adoção de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de forma direta 
ou indireta nas instituições de ensino público ou privado no Município.  

61. Indicação nº 4132/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de Itaguaçu, para 
adoção de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de forma direta ou 
indireta nas instituições de ensino público ou privado no Município.  

62. Indicação nº 4133/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de Irupi, para 
adoção de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de forma direta ou 
indireta nas instituições de ensino público ou privado no Município.  

63. Indicação nº 4134/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de Assistência Social de Iconha, para 
adoção de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de forma direta ou 
indireta nas instituições de ensino público ou privado no Município.  

64. Indicação nº 4135/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de Ibitirama, para 
adoção de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de forma direta ou 
indireta nas instituições de ensino público ou privado no Município.  

65. Indicação nº 4136/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de Ibiraçu, para 
adoção de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de forma direta ou 
indireta nas instituições de ensino público ou privado no Município.  

66. Indicação nº 4137/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de Ibatiba, para 
adoção de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de forma direta ou 
indireta nas instituições de ensino público ou privado no Município.  
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67. Indicação nº 4138/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de Guarapari, 
para adoção de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de forma direta 
ou indireta nas instituições de ensino público ou privado no Município.  

68. Indicação nº 4139/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de Guaçui, para 
adoção de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de forma direta ou 
indireta nas instituições de ensino público ou privado no Município.  

69. Indicação nº 4140/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de Assistência Social de Governador 
Lindenberg, para adoção de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de ensino público ou privado no Município.  

70. Indicação nº 4141/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de Fundão, para 
adoção de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de forma direta ou 
indireta nas instituições de ensino público ou privado no Município.  

71. Indicação nº 4142/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de Ecoporanga, 
para adoção de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de forma direta 
ou indireta nas instituições de ensino público ou privado no Município.  

72. Indicação nº 4143/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de Dores do Rio 
Preto, para adoção de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de forma 
direta ou indireta nas instituições de ensino público ou privado no Município.  

73. Indicação nº 4144/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de Domingos 
Martins, para adoção de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de ensino público ou privado no Município.  

74. Indicação nº 4145/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de Divino de São 
Lourenço, para adoção de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de ensino público ou privado no Município.  

75. Indicação nº 4146/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de conceição do 
Castelo, para adoção de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de ensino público ou privado no Município.  

76. Indicação nº 4147/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de Conceição da 
Barra, para adoção de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de forma 
direta ou indireta nas instituições de ensino público ou privado no Município.  

 



             EXPEDIENTE DA 107ª SESSÃO ORDINÁRIA, VIRTUAL, HIBRIDA E PRESENCIAL DA 19º LEGISLATURA – 09.11.2022. 
 

9 

77. Indicação nº 4149/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de Castelo, para 
adoção de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de forma direta ou 
indireta nas instituições de ensino público ou privado no Município.  

78. Indicação nº 4150/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de Cariacica, para 
adoção de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de forma direta ou 
indireta nas instituições de ensino público ou privado no Município.  

79. Indicação nº 4151/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de Cachoeiro de 
Itapemirim, para adoção de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de ensino público ou privado no Município.  

80. Indicação nº 4152/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de Brejetuba, para 
adoção de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de forma direta ou 
indireta nas instituições de ensino público ou privado no Município.  

81. Indicação nº 4153/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de Bom Jesus do 
Norte, para adoção de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de ensino público ou privado no Município.  

82. Indicação nº 4154/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de Boa Esperança, 
para adoção de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de forma direta 
ou indireta nas instituições de ensino público ou privado no Município.  

83. Indicação nº 4155/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de Barra de São 
Francisco, para adoção de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de ensino público ou privado no Município.  

84. Indicação nº 4156/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de Baixo Guandu, 
para adoção de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de forma direta 
ou indireta nas instituições de ensino público ou privado no Município.  

85. Indicação nº 4157/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de Atílio Vivacqua, 
para adoção de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de forma direta 
ou indireta nas instituições de ensino público ou privado no Município.  

86. Indicação nº 4158/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de Aracruz, para 
adoção de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de forma direta ou 
indireta nas instituições de ensino público ou privado no Município.  
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87. Indicação nº 4159/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de Assistência Social de Apiacá, para 
adoção de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de forma direta ou 
indireta nas instituições de ensino público ou privado no Município.  

88. Indicação nº 4160/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de Assistência Social de Anchieta, 
para adoção de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de forma direta 
ou indireta nas instituições de ensino público ou privado no Município.  

89. Indicação nº 4161/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de Alto Rio Novo, 
para adoção de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de forma direta 
ou indireta nas instituições de ensino público ou privado no Município.  

90. Indicação nº 4162/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de Alfredo 
Chaves, para adoção de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de ensino público ou privado no Município.  

91. Indicação nº 4163/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de Alegre, para 
adoção de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de forma direta ou 
indireta nas instituições de ensino público ou privado no Município.  

92. Indicação nº 4164/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de Assistência Social de Águia Branca, 
para adoção de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de forma direta 
ou indireta nas instituições de ensino público ou privado no Município.  

93. Indicação nº 4165/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de Água Doce do 
Norte, para adoção de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de ensino público ou privado no Município.  

94. Indicação nº 4166/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de Afonso 
Cláudio, para adoção de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de ensino público ou privado no Município.  

 

 

 

 


