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Centésima Oitava Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa 

Ordinária da Décima Nona Legislatura, realizada em dezesseis 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 Dary 

Pagung ocupa a cadeira da Presidência e invocando a proteção de 

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

Deputado Dr. Hércules para proceder a leitura de um versículo da 

Bíblia. É feito um minuto de silêncio em homenagem aos Srs. e 

Sra.: Jota de Oliveira, Davi, Ida Lima Perinni, André Mega Byke, 

Gal Costa, Rolando Boldrini, Manoel Machado Filho, Luiz e Isara 

Kraus. A convite de S.Exª.  ocupa a cadeira da 2ª o Sr. Deputado  

Dr. Emilio Mameri.  O Sr. Presidente procede à leitura do 

seguinte Expediente: 1ª parte:  1ª fase do expediente - para 

simples despacho: Ofícios nºs 178/2022 e 97/2022, do Deputado 

Marcos Madureira, justificando sua ausência na sessão ordinária 

realizada no dia 09 de novembro de 2022.  Justificada a ausência, 

à Secretaria. Mensagem nº 1719/2022, do Governador do Estado, 

encaminhando Projeto de Lei nº 485/2022, que autoriza o Poder 

Executivo a doar imóvel ao Município de Vila Velha/ES, no 

intuito de efetivamente regularizar e operar o Polo Empresarial de 

Novo México, mediante inserção de infraestrutura básica e 

equipamentos urbanos na região, levando em consideração a 

necessidade de implantação de um Polo Industrial apto e moderno 

para competição. Após o cumprimento do artigo 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça e de Finanças. 
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Mensagem nº 1776/2022, do Governador do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 

1259/2022, de autoria do Deputado Bruno Lamas. Ciente. Ao 

Deputado Bruno Lamas por cópia eletrônica. Mensagem nº 

1777/2022, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 1260/2022, de autoria do 

Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 1778/2022, do 

Governador do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento 

de Informação nº 1261/2022, de autoria do Deputado Capitão 

Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão Assumção por cópia 

eletrônica. Mensagem nº 1779/2022, do Governador do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 

1262/2022, de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. 

Ao Deputado Capitão Assumção por cópia eletrônica. Mensagem 

nº 1780/2022, do Governador do Estado, encaminhando resposta 

ao Requerimento de Informação nº 1263/2022, de autoria do 

Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 1781/2022, do 

Governador do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento 

de Informação nº 1264/2022, de autoria do Deputado Capitão 

Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão Assumção por cópia 

eletrônica. Mensagem nº 1782/2022, do Governador do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 

1265/2022, de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. 

Ao Deputado Capitão Assumção por cópia eletrônica. Mensagem 

nº 1783/2022, do Governador do Estado, encaminhando resposta 

ao Requerimento de Informação nº 1266/2022, de autoria do 

Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 1784/2022, do 

Governador do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento 

de Informação nº 1268/2022, de autoria do Deputado Capitão 

Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão Assumção por cópia 

eletrônica. Mensagem nº 1785/2022, do Governador do Estado, 
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encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 

1267/2022, de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. 

Ao Deputado Capitão Assumção por cópia eletrônica. Mensagem 

nº 1786/2022, do Governador do Estado, encaminhando resposta 

ao Requerimento de Informação nº 1269/2022, de autoria do 

Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 1787/2022, do 

Governador do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento 

de Informação nº 1270/2022, de autoria do Deputado Capitão 

Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão Assumção por cópia 

eletrônica. Mensagem nº 1788/2022, do Governador do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 

1271/2022, de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. 

Ao Deputado Capitão Assumção por cópia eletrônica. Mensagem 

nº 1789/2022, do Governador do Estado, encaminhando resposta 

ao Requerimento de Informação nº 1272/2022, de autoria do 

Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 1790/2022, do 

Governador do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento 

de Informação nº 1273/2022, de autoria do Deputado Capitão 

Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão Assumção por cópia 

eletrônica. Mensagem nº 1791/2022, do Governador do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 

1274/2022, de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. 

Ao Deputado Capitão Assumção por cópia eletrônica. Mensagem 

nº 1792/2022, do Governador do Estado, encaminhando resposta 

ao Requerimento de Informação nº 1275/2022, de autoria do 

Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 1793/2022, do 

Governador do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento 

de Informação nº 1276/2022, de autoria do Deputado Capitão 

Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão Assumção por cópia 

eletrônica. Mensagem nº 1794/2022, do Governador do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 
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1277/2022, de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. 

Ao Deputado Capitão Assumção por cópia eletrônica. Mensagem 

nº 1795/2022, do Governador do Estado, encaminhando resposta 

ao Requerimento de Informação nº 1278/2022, de autoria do 

Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 1796/2022, do 

Governador do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento 

de Informação nº 1279/2022, de autoria do Deputado Capitão 

Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão Assumção por cópia 

eletrônica. Mensagem nº 1797/2022, do Governador do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 

1280/2022, de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. 

Ao Deputado Capitão Assumção por cópia eletrônica. Mensagem 

nº 1798/2022, do Governador do Estado, encaminhando resposta 

ao Requerimento de Informação nº 1281/2022, de autoria do 

Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 1799/2022, do 

Governador do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento 

de Informação nº 1282/2022, de autoria do Deputado Capitão 

Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão Assumção por cópia 

eletrônica. Mensagem nº 1800/2022, do Governador do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 

1283/2022, de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. 

Ao Deputado Capitão Assumção por cópia eletrônica. Mensagem 

nº 1801/2022, do Governador do Estado, encaminhando resposta 

ao Requerimento de Informação nº 1284/2022, de autoria do 

Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 1802/2022, do 

Governador do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento 

de Informação nº 1285/2022, de autoria do Deputado Capitão 

Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão Assumção por cópia 

eletrônica. Mensagem nº 1803/2022, do Governador do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 

1286/2022, de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. 
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Ao Deputado Capitão Assumção por cópia eletrônica. Mensagem 

nº 1804/2022, do Governador do Estado, encaminhando resposta 

ao Requerimento de Informação nº 1287/2022, de autoria da 

Comissão de Agricultura, de Silvicultura, de Aquicultura e Pesca. 

Ciente. À Comissão de Agricultura, de Silvicultura, de 

Aquicultura e Pesca por cópia eletrônica. Mensagem nº 

1805/2022, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 1258/2022, de autoria do 

Deputado Bruno Lamas. Ciente. Ao Deputado Bruno Lamas por 

cópia eletrônica. Mensagem nº 1806/2022, do Governador do 

Estado, encaminhando resposta ao Requerimento de Informação 

nº 1288/2022, de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. 

Ao Deputado Capitão Assumção por cópia eletrônica. Mensagem 

nº 1807/2022, do Governador do Estado, encaminhando resposta 

ao Requerimento de Informação nº 1289/2022, de autoria do 

Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Mensagem nº 1808/2022, do 

Governador do Estado, encaminhando resposta ao Requerimento 

de Informação nº 1290/2022, de autoria do Deputado Capitão 

Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão Assumção por cópia 

eletrônica. Mensagem nº 1809/2022, do Governador do Estado, 

encaminhando resposta ao Requerimento de Informação nº 

1291/2022, de autoria do Deputado Capitão Assumção. Ciente. 

Ao Deputado Capitão Assumção por cópia eletrônica. Mensagem 

nº 1810/2022, do Governador do Estado, encaminhando resposta 

ao Requerimento de Informação nº 1292/2022, de autoria do 

Deputado Capitão Assumção. Ciente. Ao Deputado Capitão 

Assumção por cópia eletrônica. Projeto de Lei nº 483/2022, do 

Deputado Marcos Garcia, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 

as empresas prestadoras de serviços e concessionárias de água, 

luz, telefone e internet inserirem nas faturas de consumo, 

mensagem de incentivo à doação de sangue. Após o cumprimento 

do artigo 120 do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 

Saúde e de Finanças. Projeto de Decreto Legislativo nº 56/2022, 
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do Deputado Dr. Emilio Mameri, que acrescenta item ao Anexo 

Único do Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 2018, 

concedendo Título de Cidadão Espírito-Santense ao Dr. Antônio 

Geraldo da Silva. Às Comissões de Justiça e de Cidadania na 

forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Resolução 

nº 24/2022, do Deputado Marcelo Santos, que cria a Medalha 

“Mérito da Guarda Municipal”, destinada a homenagear os 

agentes das guardas municipais do Estado do Espírito Santo, que 

se destacaram na segurança do cidadão e na defesa dos direitos da 

sociedade. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento 

Interno, às Comissões de Justiça, de Segurança, de Finanças e à 

Mesa Diretora. O Sr. Deputado Cel. Alexandre Quintino requer 

recomposição de quorum para manutenção da sessão. Quinze dos 

Srs. Deputados presentes. Havendo quorum para manutenção da 

sessão e não havendo quorum para votação. 2ª fase do expediente 

– sujeito à deliberação: 41– 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. O 

Sr. Presidente coloca em discussão ao requerimento. Não havendo 

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

votação o requerimento é aprovada. – 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. O Sr. Presidente coloca em discussão ao requerimento. 

Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua 

votação. Posta em votação o requerimento é aprovada. 

Requerimento de Urgência nº 183/2022, do Deputado Sergio 

Majeski e outros, ao Projeto de Lei nº 135/2018, de sua autoria, 
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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. O Sr. Presidente coloca em discussão ao 

requerimento. Não havendo oradores encerra a discussão e 

anuncia a sua votação. Posta em votação o requerimento é 

aprovada. 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. O Sr. Presidente 

coloca em discussão ao requerimento. Não havendo oradores 

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

requerimento é aprovada. Requerimento de Urgência nº 185/2022, 

do Deputado Bruno Lamas, Líder do PSB, ao Projeto de Lei nº 

46/2022, de sua autoria, 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. O Sr. Presidente coloca em discussão ao 

requerimento. Não havendo oradores encerra a discussão e 

anuncia a sua votação. Posta em votação o requerimento é 

aprovada. 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 19h00min horas. O Sr. 

Presidente coloca em discussão ao requerimento. Não havendo 

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

votação o requerimento é aprovada. Requerimento de Sessão 

Solene nº 127/2022, da Deputada Janete de Sá, para Abertura do 

Natal Legislativo Capixaba, a realizar-se no dia 15 de dezembro 

de 2022, às 14h00min horas. O Sr. Presidente coloca em 

discussão ao requerimento. Não havendo oradores encerra a 

discussão e anuncia a sua votação. Posta em votação o 

requerimento é aprovada. Requerimento de Sessão Solene nº 



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

8 

128/2022, da Comissão de Cidadania, de Sessão Solene, alusiva 

ao Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as 

Mulheres, a realizar-se no dia 25 de novembro de 2022, às 18h00 

e 30min horas. O Sr. Presidente coloca em discussão ao 

requerimento. Não havendo oradores encerra a discussão e 

anuncia a sua votação. Posta em votação o requerimento é 

aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca 

em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão 

a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia 

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

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. O Sr. Presidente coloca em discussão 

a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia 

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

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. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a 

sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação 
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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. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a 

sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão 

a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia 

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

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. O Sr. Presidente coloca em discussão 

a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia 

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

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. O Sr. Presidente coloca em discussão 

a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia 

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

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. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a 
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sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão 

a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia 

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

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. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a 

sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a 

sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão 

a indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia 

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

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

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

nº 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. 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. 

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

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

votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. 
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Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. 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 
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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 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. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. 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. 

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

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

votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. 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 
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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 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. 

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

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

votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. 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. 

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

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

votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4116/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 
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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. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4121/2022, da 
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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. 

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

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

votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. 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. 

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

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

votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. 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. 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 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. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. 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. 

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

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

votação a indicação é aprovada. 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. 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 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca 

em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

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

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4136/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 
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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. O Sr. Presidente coloca 

em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

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

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. 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 

Guaçuí, para adoção de Legislação contendo proibição da 

linguagem neutra de forma direta ou indireta nas instituições de 

ensino público ou privado no Município. O Sr. Presidente coloca 

em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. 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 
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privado no Município. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a 

sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. 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. O 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 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a 

sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. 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 
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Legislação contendo proibição da linguagem neutra de forma 

direta ou indireta nas instituições de ensino público ou privado no 

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

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. 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. 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 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a 

sua votação. Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca 

em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 4159/2022, da Comissão de Proteção à 
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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. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

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

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. 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 
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ensino público ou privado no Município. O Sr. Presidente coloca 

em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

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

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. 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. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4167/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de 

Itarana, para adoção de Legislação contendo proibição da 

linguagem neutra de forma direta ou indireta nas instituições de 

ensino público ou privado no Município. O 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 4168/2022, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas à Secretária 

Municipal de Assistência Social de Marechal Floriano, para 

adoção de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de 

forma direta ou indireta nas instituições de ensino público ou 

privado no Município. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a 

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

nº 4169/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Secretário Municipal 

de Assistência Social de Marataízes, para adoção de Legislação 

contendo proibição da linguagem neutra de forma direta ou 

indireta nas instituições de ensino público ou privado no 

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

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 

4170/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência 

Social de Mantenópolis, para adoção de Legislação contendo 

proibição da linguagem neutra de forma direta ou indireta nas 

instituições de ensino público ou privado no Município. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4171/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de 

Linhares, para adoção de Legislação contendo proibição da 

linguagem neutra de forma direta ou indireta nas instituições de 

ensino público ou privado no Município. O Sr. Presidente coloca 

em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 4172/2022, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas à Secretária 

Municipal de Assistência Social de Laranja da Terra, para adoção 
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de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de forma 

direta ou indireta nas instituições de ensino público ou privado no 

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

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 

4173/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência 

Social de João Neiva, para adoção de Legislação contendo 

proibição da linguagem neutra de forma direta ou indireta nas 

instituições de ensino público ou privado no Município. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4174/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de 

Jerônimo Monteiro, para adoção de Legislação contendo 

proibição da linguagem neutra de forma direta ou indireta nas 

instituições de ensino público ou privado no Município. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4175/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Secretário Municipal de Assistência Social de 

Jaguaré, para adoção de Legislação contendo proibição da 

linguagem neutra de forma direta ou indireta nas instituições de 

ensino público ou privado no Município. O Sr. Presidente coloca 

em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 4176/2022, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Secretário 

Municipal de Assistência Social de Iúna, para adoção de 

Legislação contendo proibição da linguagem neutra de forma 

direta ou indireta nas instituições de ensino público ou privado no 

Município. O Sr. Presidente coloca em discussão a indicação. Não 
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havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 

4177/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência 

Social de Nova Venécia, para adoção de Legislação contendo 

proibição da linguagem neutra de forma direta ou indireta nas 

instituições de ensino público ou privado no Município. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4178/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas ao Secretário Municipal de Assistência Social de 

Pancas, para adoção de Legislação contendo proibição da 

linguagem neutra de forma direta ou indireta nas instituições de 

ensino público ou privado no Município. O Sr. Presidente coloca 

em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 4179/2022, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas à Secretária 

Municipal de Assistência Social de Muqui, para adoção de 

Legislação contendo proibição da linguagem neutra de forma 

direta ou indireta nas instituições de ensino público ou privado no 

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

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 

4180/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência 

Social de Muniz Freire, para adoção de Legislação contendo 

proibição da linguagem neutra de forma direta ou indireta nas 

instituições de ensino público ou privado no Município. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4181/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 
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sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de 

Mucurici, para adoção de Legislação contendo proibição da 

linguagem neutra de forma direta ou indireta nas instituições de 

ensino público ou privado no Município. O Sr. Presidente coloca 

em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 4182/2022, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas à Secretária 

Municipal de Assistência Social de Montanha, para adoção de 

Legislação contendo proibição da linguagem neutra de forma 

direta ou indireta nas instituições de ensino público ou privado no 

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

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 

4183/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência 

Social de Mimoso do Sul, para adoção de Legislação contendo 

proibição da linguagem neutra de forma direta ou indireta nas 

instituições de ensino público ou privado no Município. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4184/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de 

Marilândia, para adoção de Legislação contendo proibição da 

linguagem neutra de forma direta ou indireta nas instituições de 

ensino público ou privado no Município. O Sr. Presidente coloca 

em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 4185/2022, do Deputado Gandini ao 

Governador do Estado, para que seja disponibilizado o aumento 

na frota/horário (ajuste nos horários), das linhas 121 (Jardim 

Camburi via Reta da Penha) e 164 (Mário Cypreste via Marechal 

Campos), em Vitória/ES. O Sr. Presidente coloca em discussão a 
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indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a 

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

nº 4186/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao Secretário Municipal 

de Assistência Social de Santa Leopoldina, para adoção de 

Legislação contendo proibição da linguagem neutra de forma 

direta ou indireta nas instituições de ensino público ou privado no 

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

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 

4187/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência 

Social de Rio Novo do Sul, para adoção de Legislação contendo 

proibição da linguagem neutra de forma direta ou indireta nas 

instituições de ensino público ou privado no Município. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. Indicação nº 4188/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 

sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de Rio 

Bananal, para adoção de Legislação contendo proibição da 

linguagem neutra de forma direta ou indireta nas instituições de 

ensino público ou privado no Município. O Sr. Presidente coloca 

em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 4189/2022, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Secretário 

Municipal de Assistência Social de Presidente Kennedy, para 

adoção de Legislação contendo proibição da linguagem neutra de 

forma direta ou indireta nas instituições de ensino público ou 

privado no Município. O Sr. Presidente coloca em discussão a 

indicação. Não havendo oradores encerra a discussão e anuncia a 

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

nº 4190/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao 
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Adolescente e de Política sobre Drogas à Secretária Municipal de 

Assistência Social de Ponto Belo, para adoção de Legislação 

contendo proibição da linguagem neutra de forma direta ou 

indireta nas instituições de ensino público ou privado no 

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

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 

4191/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política sobre Drogas ao Secretário Municipal de Assistência 

Social de Piúma, para adoção de Legislação contendo proibição 

da linguagem neutra de forma direta ou indireta nas instituições 

de ensino público ou privado no Município. O Sr. Presidente 

coloca em discussão a indicação. Não havendo oradores encerra a 

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

aprovada. Indicação nº 4192/2022, da Comissão de Proteção à 

Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas ao Secretário 

Municipal de Assistência Social de Pinheiros, para adoção de 

Legislação contendo proibição da linguagem neutra de forma 

direta ou indireta nas instituições de ensino público ou privado no 

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

havendo oradores encerra a discussão e anuncia a sua votação. 

Posta em votação a indicação é aprovada. Indicação nº 

4193/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

e de Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência 

Social de Pedro Canário, para adoção de Legislação contendo 

proibição da linguagem neutra de forma direta ou indireta nas 

instituições de ensino público ou privado no Município. O Sr. 

Presidente coloca em discussão a indicação. Não havendo 

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

votação a indicação é aprovada. 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 
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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). O Sr. Presidente convoca a Comissão de 

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

Gandini recebe e relata a matéria pela constitucionalidade. Não 

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

Sendo aprovado pelos membros da Comissão de justiça. O Sr. 

Presidente convoca a Comissão de Cultura para oferecer parecer 

oral à matéria. A Sra. Deputada Iriny Lopes recebe e relata a 

matéria pela aprovação. Não havendo oradores, encerra a 

discussão e anuncia a sua votação. Sendo aprovado pelos 

membros da Comissão de Cultura.  O Sr. Presidente convoca a 

Comissão de Educação para oferecer parecer oral à matéria. O Sr. 

Deputado Bruno Lamas recebe e relata a matéria pela aprovação. 

Não havendo oradores, encerra a discussão e anuncia a sua 

votação. Sendo aprovado pelos membros da Comissão de 

Educação. O Sr. Presidente convoca a Comissão de Finanças para 

oferecer parecer oral a matéria. O Sr. Deputado Freitas recebe e 

relata a matéria pela aprovação. Não havendo oradores, encerra a 

discussão e anuncia a sua votação. Sendo aprovado pelos 

membros da Comissão de Finanças. 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 Secretaria para Extração dos 

autógrafos. 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 

regulamentar a utilização e circulação dos ciclo elétricos com 

motor de propulsão elétrica. Publicado no Ales Digital do dia 
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21/10/2021. (Existe emenda modificativa de autoria do Deputado 

Dary Pagung - Líder do Governo, anexada ao Projeto, para ser 

analisada pelas comissões parlamentares). 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 1º/11/2022. (Prazo até o dia 09/11/2022). O Sr. 

Presidente convoca as Comissões em conjunto de Justiça, 

Mobilidade Urbana, Meio Ambiente e Finanças para oferecem 

parecer oral a matéria. O Sr. Deputado Marcelo Santos recebe e 

relata a matéria pela constitucionalidade e aprovação nas demais 

comissões com emenda. Não havendo oradores, encerra a 

discussão e anuncia a sua votação. Posto em votação pelas 

comissões é aprovado com emenda. O Projeto é devolvido a 

Mesa. À Comissão de Justiça para redação final. O Sr. Deputado 

Marcelo santos recebe e relata a emenda pela constitucionalidade. 

Não havendo oradores, encerra a discussão e anuncia a sua 

votação. Posto em votação a emenda é aprovada. O Sr. Presidente 

coloca em votação a Redação Final. Posta em votação a Redação 

Final é aprovada. A Secretaria para Extração dos autógrafos. 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. Nas Comissões em conjunto de Justiça, de Cidadania 

e de Finanças o relator, Deputado Freitas, se prevaleceu do prazo 

regimental para relatar a matéria na 104ª Sessão Ordinária do dia 

1º/11/2022. (Prazo até o dia 09/11/2022). O Sr. Presidente 

convoca as Comissões em conjunto de Justiça, Cidadania e 

Finanças para oferecem parecer oral a matéria. A mesa baixou de 

pauta com acordo do autor e retornar na pauta da próxima sessão. 

É anunciada discussão única, nos termos artigo 81, § 3.º do 



 

 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

 

34 

Regimento Interno, da Proposta de Emenda Constitucional n° 

04/2021, do Deputado Sergio Majeski e outros, que acrescenta §§ 

7° e 8 ao artigo 178 da Constituição do Estado do Espírito Santo, 

dispondo sobre a recomposição dos valores que deixaram de ser 

aplicados nas ações de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

(MDE). Publicada no Ales Digital do dia 14/07/2021. Parecer oral 

da Comissão de Justiça pela constitucionalidade e legalidade, nos 

termos artigo 81, § 3.º do Regimento Interno e 07/2022, da 

Comissão de Educação, pela aprovação. O Sr. Presidente convoca 

a Comissão de Finanças para oferecer parecer oral à matéria. O 

Sr. Deputado Freitas recebe e se prevalece de prazo regimental. 

Passa-se para a fase das comunicações. Com a palavra os Srs. 

Deputados: Torino Marques, (Assume a Presidência o Sr. 

Deputado Dr. Hércules) Theodorico Ferraço, Sergio Majeski, 

Janete de Sá, Eng. José Esmeraldo, Dr. Rafael Favatto, Del. 

Danilo Bahiense. 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 Ordinária no dia vinte e 

oito de novembro de 2022, no horário regimental. Deixa de 

comparecer a sessão o Sr. Deputado Luiz Durão. Encerra-se a 

sessão às dez horas e cinquenta e quatro minutos.  


