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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 132 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no exercício 
de suas atribuições legais,  
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º Não haverá expediente no âmbito da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, nos dias 15, 16 e até às 12 horas do dia 
17 de fevereiro de 2021. 
 
Parágrafo Único. A partir das 12 horas do dia 17 
de fevereiro de 2021 a Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo funcionará 
normalmente, na forma do Ato 3864 de 18 de 
dezembro de 2020. 
 
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em 
contrário, devendo-se adequar o anexo único do 
Ato nº 3894 de 22 de dezembro de 2020 ao ora 
estabelecido. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 

de fevereiro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 133 

 
Altera o Ato nº 3864 de 
18.12.2020, que dispõe sobre o 
funcionamento administrativo no 
âmbito da Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo, 
observadas as ações necessárias 
para prevenção de contágio pelo 

Coronavírus (COVID-19) e dá 
outras providências. 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
no exercício de suas atribuições legais e 
regimentais; 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º O § 3º do artigo 4º do Ato nº 3864, de 
18.12.2020 passa a vigorar acrescido do 
seguinte inciso III: 
 

“Art. 4º (...) 
 
§ 3º (...) 
 
III - participação em reuniões presenciais 
de comissões permanentes ou 
temporárias, quando expressamente 
autorizada pelo respectivo Presidente.” 
(NR) 

 
Art. 2º Fica revogado o inciso I do artigo 9º do 
Ato nº 3864, de 18.12.2020. 
 
Art. 3º O Ato nº 3864, de 18.12.2020 passa a 
vigorar acrescido do seguinte artigo 9º-A: 
 

“Art. 9º - A As reuniões de comissões 
permanentes e temporárias serão 
realizadas de maneira híbrida, 
simultaneamente de modo presencial e 
virtual. 
 

§ 1º Aos Deputados, sob 
responsabilidade própria, é facultada a 
escolha da forma de participação. 
 

§ 2º Serão registradas as presenças dos 
Deputados que participarem da reunião 
em qualquer das modalidades 
mencionadas no caput. 
 

§ 3º O acesso presencial às reuniões, 
durante as sessões, ficará restrito aos 
Deputados, servidores dos setores e 
público externo essenciais à realização 
da sessão.  
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§ 4ª Durante as reuniões todos os 
participantes deverão permanecer com 
as máscaras protetoras, facultada a 
permanência sem a máscara 
exclusivamente durante o uso da 
palavra.  
 
§ 5ª Ao término da utilização de 
microfones compartilhados, deve-se 
proceder com a imediata assepsia do 
equipamento com produto adequado.  
 
§ 6ª Durante a reunião, deverá ser 
disponibilizado álcool aos participantes. 
 
§7º Aos respectivos Presidentes das 
comissões caberá informar à Secretaria 
Geral da Mesa, com a antecedência 
necessária, a presença de público 
externo se for o caso, para fins de 
garantir a viabilidade da realização da 
reunião.” (NR) 

 
Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 

de fevereiro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 134 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 

 
NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 

II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, LORENA NOGUEIRA BASSUL, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Adilson 
Espindula, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 210380/2021. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de fevereiro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATO Nº 135 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, OLIVIA MOREIRA BARBOSA, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Marcelo 
Santos, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 210384/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de fevereiro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATO Nº 136 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

CESSAR OS EFEITOS, do Ato nº 3297, 
publicado em 14/08/2020, que concedeu a 
Gratificação por Representação Parlamentar a 
servidora VANEIDE SOUZA DA CUNHA 
GONCALVES, matrícula nº 210149-01, ocupante 
do cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, indicado pelo Deputado Alexandre 
Xambinho. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de fevereiro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
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ATO Nº 137 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 
Art. 1º Fica concedida a Gratificação por 
Representação Parlamentar, na forma da Lei nº 
11.027, de 07/08/2019, e regulamentada pela 
Resolução nº 6.360, de 17/07/2019, a servidora 
JESSICA SOUZA BARBOSA, matrícula nº 208876-
01, ocupante do cargo em comissão de Técnico 
Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, indicado pelo 
Deputado Alexandre Xambinho. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de fevereiro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 138 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, VITORIA REIS COUTINHO DE ALMEIDA, 
para exercer o cargo em comissão de Assistente 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP, no gabinete do Deputado 
Marcelo Santos, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 
210383/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de fevereiro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
ATO Nº 139 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, CLEBER JOSE DA SILVA, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Júnior da 
Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de fevereiro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
ATO Nº 140 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, RITA DE CASSIA GUZZO, do 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código ASGRP, 
do gabinete do Deputado Marcelo Santos, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 210381/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de fevereiro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATO Nº 141 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, CLEBER JOSE DA SILVA, do 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código ASGRP, 
do gabinete do Deputado Marcelo Santos, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 210382/2021. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de fevereiro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 142 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, MICHEL ROSSI MOSCON, do 
cargo em comissão de Assessor Sênior da 
Secretaria, código ASS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de fevereiro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATO Nº 143 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 

 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, MICHEL ROSSI MOSCON, para exercer 
o cargo em comissão de Supervisor de Gabinete 
da Ouvidoria, código SOP, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de fevereiro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

 
ATO Nº 144 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, VANDER BORGES DOS 
SANTOS, do cargo em comissão de Técnico 
Sênior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TSGRP, do gabinete do 
Deputado Fabrício Gandini, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
210386/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de fevereiro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATO Nº 145 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, VANDER BORGES DOS SANTOS, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código TJGRP, no gabinete do Deputado 
Fabrício Gandini, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 
210391/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de fevereiro de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

 
ATO Nº 146 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 

 
NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 

II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, DANIEL RERISSON DE AMORIM, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
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ASGRP, no gabinete do Deputado Fabrício 
Gandini, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 210387/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de fevereiro de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 147 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, RONALDO SOARES MIRANDA, para 
exercer o cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP, no gabinete do Deputado Luiz Durão, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 210403/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de fevereiro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 148 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, NAYARA CÂNDIDO FURTADO, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Luiz Durão, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 210404/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de fevereiro de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

ATO Nº 149 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, RITA DE CASSIA GUZZO, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor Júnior da 
Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 

de fevereiro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

 
ATO Nº 150 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 

 
Art. 1º Fica concedida a Gratificação por 
Representação Parlamentar, na forma da Lei nº 
11.027, de 07/08/2019 e regulamentada pela 
Resolução nº 6.360, de 17/07/2019, a servidora 
KAMILA SEIBERT PORTO, matrícula nº 208672-
02, ocupante do cargo em comissão de Técnico 
Sênior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TSGRP, indicado pelo 
Deputado Bruno Lamas, conforme processo 
administrativo nº 210405/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de fevereiro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 151 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
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NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, FABIO TEODORO DE ALMEIDA, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Renzo 
Vasconcelos, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 
210401/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de fevereiro de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 152 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, CHARLIANE MAIA ESTEVAO, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Renzo 
Vasconcelos, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 
210400/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de fevereiro de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 153 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, CHARLIANE MAIA ESTEVÃO, do 
cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, do 
gabinete do Deputado Renzo Vasconcelos, 
contida no processo nº 210400/2021. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de fevereiro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATO Nº 154 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, LUIS GUSTAVO ALVES TAVARES, para 
exercer o cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP, no gabinete do Deputado Renzo 
Vasconcelos, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 
210399/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de fevereiro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATO Nº 155 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 

 
NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 

II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, ALESSANDRA FORNAZIER, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete da Deputada Raquel Lessa, 
por solicitação da própria Deputada, contida no 
processo nº 210390/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de fevereiro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
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ATO Nº 156 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, FRANCISLANI MARTINS DA SILVA, 
para exercer o cargo em comissão de Adjunto 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ADGRP, no gabinete do Deputado 
Marcos Garcia, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 
210385/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de fevereiro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATO Nº 157 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

EXONERAR, a pedido, na forma do artigo 
61, § 2º, alínea “b”, da Lei Complementar nº 46, 
de 31 de janeiro de 1994, PABLO JOSE MICLOS, 
do cargo em comissão de Coordenador-Geral de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
CGGRP, do gabinete do Deputado Renzo 
Vasconcelos. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de fevereiro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATO Nº 158 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, GLEISON MAXIMO DA SILVA, 
do cargo em comissão de Assessor Júnior da 
Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de fevereiro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATO Nº 159 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, JONAS GUISSO DAS NEVES, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior 
da Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de fevereiro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATO Nº 160 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, GERLIANO MENDONCA DA 
ROCHA, do cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP, do gabinete do Deputado Coronel 
Alexandre Quintino, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 
210408/2021. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de fevereiro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 161 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, GERLIANO MENDONCA DA ROCHA, 
para exercer o cargo em comissão de Assistente 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP, no gabinete do Deputado 
Coronel Alexandre Quintino, por solicitação do 
próprio Deputado. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de fevereiro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATO Nº 162 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, OTAVIO ABREU XAVIER JÚNIOR, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Coronel 
Alexandre Quintino, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 
210407/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de fevereiro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

ATO Nº 163 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 

 
EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, PAULA DA COSTA MORAIS 
BISSA, do cargo em comissão de Técnico Júnior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código TJGRP, do gabinete do Deputado Coronel 
Alexandre Quintino, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 
210410/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de fevereiro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATO Nº 164 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, PAULA DA COSTA MORAIS BISSA, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Sênior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código TSGRP, no gabinete do Deputado 
Coronel Alexandre Quintino, por solicitação do 
próprio Deputado. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de fevereiro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 165 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
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EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, LEIDA MOREIRA, do cargo em 
comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, do 
gabinete do Deputado José Esmeraldo, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 210412/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de fevereiro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATO Nº 166 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, RAFAEL COSTA HARDUIM, para 
exercer o cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP, no gabinete do Deputado José 
Esmeraldo, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 210413/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de fevereiro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 167 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 

 
CONCEDER gratificação de Risco de Vida, 

a partir de 18/02/2021, para o exercício da 
atividade de Recepção conforme previsto no art. 
91 da Resolução 2.890 de 27/12/2010 e Ato nº 
2222, publicado no Diário do Poder Legislativo 
de 27/01/2011, à servidora: 

ANEXO I 
 

SERVIDORES DESIGNADOS PARA ATIVIDADE DE 
SEGURANÇA LEGISLATIVA 

 

NOME MATRÍCULA CARGO 

ANGELA MARIA 
COUTINHO 
PEREIRA 

203275-01 
TÉCNICO LEGISLATIVO 

JÚNIOR 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 

de fevereiro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 

 
PORTARIA Nº 030 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 

 
 CONCEDER, o recesso regulamentar, de 

acordo com o art. 13, § 2º, da Lei nº 11.788, de 
25/09/2008, publicada no DOU em 26/09/2008, 
ao estagiário abaixo relacionado.  

 

Estagiário Matrícula Dias Período 

ELIAS PAULINO 
DA SILVA 

002317 13 
22/01 a 

03/02/2021 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

09 de fevereiro de 2021. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
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PORTARIA Nº 031 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais com base nas informações da CGRH, 
resolve, 
 
 TORNAR INSUBSISTENTE, o Resumo de 
Contrato de Complementação Educacional, 
publicada em 22/01/2021, que contratou o 
estagiário LUIS GUSTAVO ALVES TAVARES.  
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
09 de fevereiro de 2021. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 

 
PORTARIA Nº 032 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 

 
 CONCEDER, o recesso regulamentar, de 

acordo com o art. 13, § 2º, da Lei nº 11.788, de 
25/09/2008, publicada no DOU em 26/09/2008, 
ao estagiário abaixo relacionado.  
 

Estagiário Matrícula Dias Período 

BRENDHA KARLA 
REIS DOS 
SANTOS 
CAVAZZANA 

002266 15 
24/02 a 

10/03/2021 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

09 de fevereiro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 

PORTARIA Nº 033 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 

 
 CONCEDER, o recesso regulamentar, de 

acordo com o art. 13, § 2º, da Lei nº 11.788, de 
25/09/2008, publicada no DOU em 26/09/2008, 
ao estagiário abaixo relacionado.  
 

Estagiário Matrícula Dias Período 

ALBERTO 
DITTRICH MEYER 

002313 03 
08 a 

10/02/2021 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

09 de fevereiro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 

 
 

RESCISÃO DE TERMO DE COMPROMISSO DE 
ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 

 
 Fica rescindido, a partir de 11/02/2021, 
de acordo com a cláusula primeira, do Termo de 
Compromisso de Estágio de Complementação 
Educacional, firmado entre a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo e o 
estagiário do Centro Universitário de Vitória- 
ISJB, ALBERTO DITTRICH MEYER. 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

09 de fevereiro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
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RESCISÃO DE TERMO DE COMPROMISSO DE 
ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 
 
 Fica rescindido, a partir de 04/02/2021, 
de acordo com a cláusula primeira, do Termo de 
Compromisso de Estágio de Complementação 
Educacional, firmado entre a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo e o 
estagiário do Centro de Ensino Superior de 
Vitória - CESV mantida pela União Capixaba de 
Ensino Superior LTDA., ELIAS PAULINO DA 
SILVA. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
09 de fevereiro de 2021. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 

 
 

RESUMO DE CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: THAISA RICARDO 
FERREIRA 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL - 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 11/02/2021 a 
10/02/2022 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 979,21 (novecentos e 
setenta e nove reais e 
vinte e um centavos). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

 
3.3.90.36.00 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

09 de fevereiro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 

ATOS DO DIRETOR-GERAL E DO 
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
PORTARIA Nº 023 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora CLAUDIANE MARTINS OLIMPIO, 
matricula 208365, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 01 (Hum) dia, com início 
em 03/02/2021 e final em 03/02/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

09 de fevereiro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 
 

PORTARIA Nº 024 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora CHRISTIANE VERVLOET, matricula 
209000, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 10 (Dez) dias, com início em 
03/02/2021 e final em 12/02/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
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Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
09 de fevereiro de 2021. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 025 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora BIANCA SILVA DE FREITAS, matricula 
201092, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 01 (Hum) dia, com início em 
01/02/2021 e final em 01/02/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

09 de fevereiro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 026 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora FABIENNE SILVA COSTA, matricula 
207941, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 

31/01/94, por 02 (Dois)dias, com início em 
04/02/2021 e final em 05/02/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

09 de fevereiro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 027 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora MARILUCE SALAZAR BOGHI, matricula 
200885, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 142, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 05 (Cinco) dias, com início em 
07/12/2020 e final em 11/12/2020, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

09 de fevereiro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 028 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  
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RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora BIANCA SILVA DE FREITAS, 
matricula 201092, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 10 (Dez) dias, com início 
em 08/02/2021 e final em 17/02/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, 

em 09 de fevereiro de 2021. 
 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da 
Secretaria 

Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 
 

PORTARIA Nº 029 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO 
DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 
suas atribuições legais, com base nas 
informações da CGRH, resolvem, 
 

SUSPENDER e MARCAR as férias 
regulamentares do servidor abaixo 
relacionado: 

 

Matrícula Servidor Exercício 
Período 
marcado 

A partir de 
Marcar 

para 
Quantidade 

de dias 

209659-01 
PABLO JOSE 
MICLOS 

2021 
05/02/2021 

à 
06/03/2021 

10/02/2021 

05/04/2021 
à 

29/04/2021 
25(vinte 

cinco) 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
10 de fevereiro de 2021. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 

ERRATA 
 

 Na Portaria nº 022, publicada em 
08/02/2021, da servidora LOYANA AMORIM 
LYRA DOS SANTOS CARLINI; 
 

onde se lê: 
 

“[...] por 12 (doze) dias, com 
início em 01/02/2021 e final em 
12/02/2021 [...]” 
 
leia-se: 
 

“[...]por 04 (quatro) dias, com 
início em 01/02/2021 e final em 
04/02/2021  [...]” 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

09 de fevereiro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

RESUMO DO CONVÊNIO 
 

A Subdireção Geral da Secretaria - Setor de 
Contratos e Convênios da Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo em atendimento ao 
que dispõe o parágrafo único do artigo 61 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública 
a celebração do Convênio, conforme descrito 
abaixo: 

 

CONVENIADA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 

CONVENENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 
S.A. 
 

OBJETO: Estabelecer as condições para 
operacionalizar as consignações em folha de 
pagamento dos servidores da Conveniada. 
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VIGÊNCIA: O presente Convênio entra em vigor 
a partir da data de sua celebração, 02/02/2021, 
e terá vigência de 60 (sessenta) meses. 
 
PROCESSO: 201239 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
08 de fevereiro de 2021. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

ATOS DA PROCURADORIA GERAL 

 

 
 

Vitória, 10 de fevereiro de 2021 
 

RAFAEL HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA DE FREITAS 
PROCURADOR-GERAL 
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ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUARTA-FEIRA - 10.02.2021 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 Reunião ordinária virtual Comissão de Justiça 

03h10 Reunião ordinária virtual Comissão de Segurança 

04h50 Reunião extraordinária 
virtual 

Comissão Especial de Fiscalização da BR 101 

06h35 Reunião ordinária virtual CPI dos Crimes Cibernéticos 

07h00 Dia de Campo na TV Conheça o Consórcio rotacionado para inovação na agricultura familiar 
(CRIAF) que traz mais segurança alimentar, renda e qualidade de vida a 
agricultores no interior do Maranhão 

07h30 MP com Você O programa MP com Você dessa semana exibe a entrevista com a 
Promotora de Justiça Vanessa Morelo Amaral. Vanessa Morelo é a atual 
dirigente do Centro de Apoio Operacional da Defesa dos Direitos do 
Consumidor (CADC), órgão de assessoramento de execuções do MP. Na 
entrevista ela fala sobre os direitos coletivos do consumidor, da atuação 
resolutiva do MP, do equilíbrio das relações de consumo com o advento 
do Código de Defesa do Consumidor, dentre outros assuntos 

08h00 Panorama Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

08h30 A Grande Reportagem O Espírito Santo é um dos menores estados do país, mas é grande em 
diversidade, atrativos naturais e culturais. Apesar disso, o estado ainda 
não está na vitrine do turismo no país. Nesta reportagem você vai saber 
mais sobre as potencialidades e desafios do setor turístico no Espírito 
Santo 

09h00 Sessão Ordinária híbrida (V) Acompanhe os trabalhos do Legislativo estadual 

12h00 Com a Palavra Formado em Direito e Medicina e pós-graduado em Administração 
Hospitalar, o Deputado Doutor Hércules Já foi motorista de ambulância, 
vereador em Cachoeiro de Itapemirim e cinco vezes em Vila Velha. Ele 
está no quarto mandato consecutivo como deputado estadual e é o 
convidado do Programa Com a Palavra 

12h30 MP com Você O programa MP com Você dessa semana exibe a entrevista com a 
Promotora de Justiça Vanessa Morelo Amaral. Vanessa Morelo é a atual 
dirigente do Centro de Apoio Operacional da Defesa dos Direitos do 
Consumidor (CADC), órgão de assessoramento de execuções do MP. Na 
entrevista ela fala sobre os direitos coletivos do consumidor, da atuação 
resolutiva do MP, do equilíbrio das relações de consumo com o advento 
do Código de Defesa do Consumidor, dentre outros assuntos 

13h00 Dedo de Prosa Há mais de 15 anos, José Araújo de Souza procura desbravar um pedaço 
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da história de Minas Gerais e do Espírito Santo. O historiador é autor do 
livro “A Conquista do Cuieté”, primeiro de uma série sobre uma região 
descrita na era colonial como Sertão do Cuieté, no Leste de Minas Gerais 

13h30 Parlamento Brasil Veja o que é destaque nas Assembleias Legislativas do país 

14h00 A Grande Reportagem O Espírito Santo é um dos menores estados do país, mas é grande em 
diversidade, atrativos naturais e culturais. Apesar disso, o estado ainda 
não está na vitrine do turismo no país. Nesta reportagem você vai saber 
mais sobre as potencialidades e desafios do setor turístico no Espírito 
Santo 

14h30 Panorama Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

15h00 Sessão Ordinária híbrida  Acompanhe os trabalhos do Legislativo estadual 

18h00 Com a Palavra Formado em Direito e Medicina e pós-graduado em Administração 
Hospitalar, o Deputado Doutor Hércules Já foi motorista de ambulância, 
vereador em Cachoeiro de Itapemirim e cinco vezes em Vila Velha. Ele 
está no quarto mandato consecutivo como deputado estadual e é o 
convidado do Programa Com a Palavra 

18h30 Dedo de Prosa Há mais de 15 anos, José Araújo de Souza procura desbravar um pedaço 
da história de Minas Gerais e do Espírito Santo. O historiador é autor do 
livro “A Conquista do Cuieté”, primeiro de uma série sobre uma região 
descrita na era colonial como Sertão do Cuieté, no Leste de Minas Gerais 

19h00 Som da Terra O programa dessa semana recebe o cantor Evandro Bellumat 

19h30 Sabores Nesta edição do programa Sabores nós vamos falar sobre o 
“Hambúrguer”. Basicamente feito de uma massa de carne moída 
colocada no meio do pão, é uma ideia simples, mas irresistível. Falamos 
da história do hambúrguer, das novas exigências dos clientes e do 
“gourmet”. Você vai se deliciar! 

20h00 Unidiversidade O programa debate o tema: Violência política no Brasil 

20h30 Papo Cidadão O programa dessa semana debaterá o tema direito urbanístico 

21h00 Interesse Público MPF é acionado contra poluição sonora no Hospital das Clínicas de 
Uberaba. Em Santa Catarina, MPF recorre à justiça em defesa de 
comunidade indígena que teve a luz cortada em plena pandemia do 
Covid. E ainda, em São Paulo liminar determina a criação de projeto de 
saneamento básico para assentamento no interior do estado 

21h30 Ciência e Letras O programa debate a obra: Violência e vulnerabilidade nos desenhos 
infantis 

22h00 Panorama Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

22h15 Com a Palavra Formado em Direito e Medicina e pós-graduado em Administração 
Hospitalar, o Deputado Doutor Hércules Já foi motorista de ambulância, 
vereador em Cachoeiro de Itapemirim e cinco vezes em Vila Velha. Ele 
está no quarto mandato consecutivo como deputado estadual e é o 
convidado do Programa Com a Palavra 

22h45 Sessão Ordinária híbrida  Acompanhe os trabalhos do Legislativo estadual 
 

Legenda: (R) - Reprise; (V) - Ao Vivo 
 

OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
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ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 
PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, 

DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, REALIZADA 
EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Convoco a Comissão de 
meio Ambiente para eleição de presidente e 
vice. O presidente, deputado Rafael Favatto; 
vice-presidente, o deputado Bruno Lamas; 
membros, deputado Fabrício Gandini e 
deputada Iriny Lopes. Membros da Comissão de 
Meio Ambiente. 

Obrigado! Boa tarde!  
Já foi eleita. Comunique-se ao presidente 

da Assembleia, deputado Erick Musso. Primeira 
comissão do segundo biênio já eleita. 

Obrigado, deputado Dary Pagung, nosso 
líder do bloco parlamentar.  
 

(Está encerrada a reunião) 
 
___________________________________________ 
 
 

PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, 
DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCOS GARCIA - 

PV) - Quero apresentar aqui a chapa para a 
presidência da Assistência Social. Marcos Garcia, 
presidente; Vice-presidente, Doutor Hércules; e 
membro, a deputada Iriny. 

Como vota o vice-presidente Doutor 
Hércules? 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Voto 

a favor do meu presidente, deputado Marcos 
Garcia, e também no meu nome como vice-
presidente.  

O SR. PRESIDENTE - (MARCOS GARCIA - 
PV) - Não sei se a Iriny vai estar em plenário, 
mas, como vota a deputada Iriny Lopes? (Pausa) 

Não está em plenário, mas aqui como é a 
maioria, a chapa foi apresentada e aprovada. 

Quero agradecer a todos os deputados 
que confiaram em meu nome para estar 
presidindo a Comissão de Assistência Social.  

Muito obrigado!  
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Quero parabenizar o presidente que, com 
certeza, fará um belo trabalho na Comissão de 
Assistência social. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Senhor presidente deputado 
Marcos Garcia, gostaria de parabenizá-lo 
também como presidente da Comissão de 
Assistência Social, já fui secretário de Assistência 
Social de Vila Velha. O senhor vai fazer um 
brilhante trabalho à frente da comissão no 
estado.  

Parabéns!  
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCOS GARCIA - 

PV) - Deputado Rafael, gostaria muito de contar 
com o teu apoio também, com a tua 
experiência, já que o senhor já esteve à frente 
desta importante comissão.  

E parabenizar o senhor também, mais 
um mandato à frente da Comissão de Meio 
Ambiente, que fez um brilhante trabalho no 
primeiro biênio. Um abraço!  

 
(Está encerrada a reunião) 

 
___________________________________________ 
 
 

PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, 
DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, 
REALIZADA EM 08 DE FEVEREIRO DE 2021.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - Sem partido) - Convocar os 
membros da Comissão de Defesa do 
Consumidor. 
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Vou convocar os membros Vandinho 
Leite e Carlos Von e apresentar a chapa de 
presidente, deputado Vandinho Leite; vice-
presidente, Danilo Bahiense e o membro Carlos 
Von. 

Como vota Carlos Von? 
 
O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Voto 

favorável. Voto SIM na chapa apresentada. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - Sem partido) - Como vota o 
deputado Vandinho Leite? 

 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Voto 

na chapa apresentada, senhor presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - Sem partido) - Eu também 
voto na chapa apresentada. 

Então está eleita a chapa.  
 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Gostaria de agradecer, assumindo aqui 
a presidência dos trabalhos. Agradecer ao 
deputado Delegado Danilo Bahiense e ao 
deputado Carlos Von.  

Com certeza, vamos fazer um trabalho 
intenso em defesa do consumidor capixaba. 
Vamos firmes! 

Obrigado e parabéns a todos!  

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(Sem partido) - Parabéns, presidente! Um 
abraço grande! 

 
(Está encerrada a reunião) 

 
___________________________________________ 

 
 

PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA HÍBRIDA 
(VIRTUAL E PRESENCIAL), DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO 
DE 2021. 

(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, registraram 
presença em plenário os 

senhores deputados Capitão 
Assumção, Coronel Alexandre 
Quintino, Dary Pagung, Delegado 
Danilo Bahiense, Doutor 
Hércules, Dr. Emílio Mameri, Dr. 
Rafael Favatto, Janete de Sá, 
Marcelo Santos, Marcos Garcia, 
Marcos Madureira, Raquel Lessa, 
Sergio Majeski, Torino Marques 
e Vandinho Leite; registraram 
presença virtual os senhores 
deputados Adilson Espindula, 
Alexandre Xambinho, Bruno 
Lamas, Carlos Von, Doutor 
Hudson Leal, Engenheiro José 
Esmeraldo, Erick Musso, Freitas, 
Gandini, Iriny Lopes, Luciano 
Machado, Luiz Durão, Pr. Marcos 
Mansur, Renzo Vasconcelo e 
Theodorico Ferraço) 
 

   O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Vamos entrar ao vivo.  

Bom dia, senhoras e senhores, nossos 
telespectadores e aqueles também que nos 
acompanham pelas redes sociais, pelos canais 
abertos e fechados da tevê. Bom dia, nossos 
colaboradores da Assembleia Legislativa! Bom 
dia, meus colegas, meus pares aqui, desta Casa 
de Leis! 

Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão e convido o Delegado Danilo 
Bahiense, que já passou da casa dos vinte e três 
mil bandidos que colocou na cadeia e outros no 
cemitério, para proferir à leitura de um versículo 
da Bíblia. Sendo assim, solicito a todos que se 
coloquem em posição de respeito. (Pausa) 

 
(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere 
Apocalipse, 3:20) 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) - Amém!  
Informo que esta sessão está sendo 

transmitida também com a presença de colegas 
parlamentares de modo virtual.  

Passamos, então, agora, à primeira parte 
do Expediente.  
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Solicito ao deputado Dary Pagung que 
proceda à leitura do Expediente para simples 
despacho.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (DARY PAGUNG 
- PSB) -  Bom dia, presidente, deputado Marcelo 
Santos; deputado Quintino; Mesa; senhoras e 
senhores deputados!  
 

1. Ofício n.º 019/2020, do conselheiro 
presidente do Tribunal de Contas do Estado, 
encaminhando a prestação de mensal 
referente ao mês de outubro de 2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103307&arquivo=Arqui
vo/Documents/OFTC/103307-
132814824223122020-assinado.pdf#P103307 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Ciente. À Comissão de Finanças.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:   
 

2. Ofício n.º 020/2020, do conselheiro 
presidente do Tribunal de Contas do Estado, 
encaminhando a prestação de mensal 
referente ao mês de novembro de 2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103311&arquivo=Arqui
vo/Documents/OFTC/103311-
140046078723122020-assinado.pdf#P103311 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Ciente. À Comissão de Finanças.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

3. Ofício n.º 001/2021, do conselheiro 
presidente do Tribunal de Contas do Estado, 
encaminhando a prestação de mensal 
referente ao mês de dezembro de 2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103652&arquivo=Arqui

vo/Documents/OFTC/103652-
184901281612012021-assinado.pdf#P103652 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Ciente. À Comissão de Finanças.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
4. Ofício n.º 011/2021, deputado Dary 

Pagung, informando que a partir da presente 
data passam a integrar o Bloco Parlamentar 
composto pelos partidos REPUBLICANOS, MDB, 
PODEMOS, PDT, PSDB, PMN, PSB, PATRIOTA, 
PSL, PROS, PP, DEM, SOLIDARIEDADE, PV, 
AVANTE, PL e PTB, tendo como líder o autor do 
ofício. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104196&arquivo=Arqui
vo/Documents/OOG/104196-
202102011627431637-assinado.pdf#P104196 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Ciente. À Secretaria. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

5. Mensagem n.º 036/2020, do 
governador do Estado, encaminhando veto 
parcial ao Projeto de Lei Complementar n.º 
044/2020, de sua autoria, que institui o Código 
de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais e 
dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103376&arquivo=Arqui
vo/Documents/MV/103376-
145453024530122020-assinado.pdf#P103376 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Ciente. À Comissão de Justiça. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

6. Mensagem n.º 01/2021, do 
governador do Estado, encaminhando veto 
parcial, ao Projeto de Lei n.º 403/2019, de 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380033003700370034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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autoria do deputado Delegado Danilo 
Bahiense, que determina a gratuidade de 
inscrição em concursos públicos para cargos 
estaduais a candidatos portadores de 
deficiência. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103702&arquivo=Arqui
vo/Documents/MV/103702-
202101141606223811-assinado.pdf#P103702 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Ciente. À Comissão de Justiça. 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

7. Mensagem n.º 02/2021, do 
governador do Estado, encaminhando veto 
parcial ao Projeto de Lei n.º 515/2020, de sua 
autoria, que institui o Programa Nota Premiada 
Capixaba. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103703&arquivo=Arqui
vo/Documents/MV/103703-
202101141608574127-assinado.pdf#P103703 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Ciente. À Comissão de Justiça. 
 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
 

8. Mensagem n.º 03/2021, do 
governador do Estado, encaminhando veto 
total ao Projeto de Lei n.º 582/2020, de autoria 
do ex-deputado Enivaldo dos Anjos, que 
reconhece no âmbito do Estado, para todos os 
efeitos legais, a surdez unilateral como 
deficiência auditiva. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103704&arquivo=Arqui
vo/Documents/MV/103704-
202101141610453505-assinado.pdf#P103704 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Ciente. À Comissão de Justiça. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

9. Mensagem n.º 04/2021, do 
governador do Estado, encaminhando veto 
parcial ao Projeto de Lei n.º 329/2020, de sua 
autoria, que dispõe sobre a fiscalização, 
infrações e penalidades relativas à proteção 
dos recursos hídricos de domínio do Estado no 
âmbito da Agência Estadual de Recursos 
Hídricos - AGERH, e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103744&arquivo=Arqui
vo/Documents/MV/103744-
202101181251589309-assinado.pdf#P103744 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Ciente. À Comissão de Justiça. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
10.Mensagem n.º 001/2021, do 

governador do Estado, encaminhando 
Relatório de Créditos Suplementares e 
Especiais abertos em 2020. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103701&arquivo=Arqui
vo/Documents/MGE/103701-
202101141554575671-assinado.pdf#P103701 
 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Ciente. À Comissão de Finanças. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

11. Mensagem n.º 001/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 109/2020, 
do deputado ex-deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380033003700370034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103706&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/103706-
202101141650380589-assinado.pdf#P103706 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Ciente. Ao ex-deputado Delegado 
Lorenzo Pazolini por cópia. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

12. Mensagem n.º 002/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 110/2020, 
do deputado Sergio Majeski. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103707&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/103707-
202101141703371701-assinado.pdf#P103707 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Ciente. Ao deputado magnífico 
Sergio Majeski. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

13. Mensagem n.º 003/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 111/2020, 
do deputado Capitão Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103708&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/103708-
202101141707139362-assinado.pdf#P103708 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Ciente. Ao deputado Capitão 
Assumção por cópia eletrônica. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
14. Mensagem n.º 004/2021, do 

governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 113/2020, 
do ex-deputado Enivaldo dos Anjos. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103709&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/103709-
202101141713471089-assinado.pdf#P103709 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Ciente. Ao ex-deputado Enivaldo 
Euzébio dos Anjos, lá de Barra de São Chico, por 
cópia eletrônica. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

15. Mensagem n.º 005/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 114/2020, 
ex-deputado Delegado Lorenzo Pazolini. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103711&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/103711-
202101141717312813-assinado.pdf#P103711 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Ciente. Ao ex-deputado Lorenzo 
Pazolini por cópia eletrônica. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

16. Mensagem n.º 006/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 115/2020, 
do deputado Torino Marques. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103727&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/103727-
202101151538546022-assinado.pdf#P103727 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Ciente. Ao deputado Torino 
Marques por cópia eletrônica. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

17. Mensagem n.º 007/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380033003700370034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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ao Requerimento de Informação n.º 116/2020, 
do deputado Adilson Espindula. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103727&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/103727-
202101151538546022-assinado.pdf#P103727 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Ciente. Ao deputado Adilson 
Espindula por cópia eletrônica. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

18. Projeto de Lei n.º 604/2020, do 
deputado Capitão Assumção, que prorroga a 
eficácia do Regulamento Disciplinar dos 
Militares Estaduais do Estado, baixado pelo 
Decreto n.º 254-R de 11 de agosto de 2000, 
pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, 
convalidando-o temporariamente como Código 
de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais do 
Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103233&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/103233-
154706930622122020-assinado.pdf#P103233 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Após o cumprimento do art. 120 
do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
de Cidadania, de Segurança e de Finanças. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
19. Projeto de Lei n.º 605/2020, do 

deputado Dr. Emílio Mameri, que estabelece a 
criação do Calendário de Produção da 
Agricultura Familiar do Estado, e dá outras 
providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103081&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/103081-
160315520621122020-assinado.pdf#P103081 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Após o cumprimento do art. 120 
do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
de Saúde e de Finanças. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Projeto de Lei 
n.º 106/2020.  
 

20. Projeto de Lei n.º 606/2020, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, que dispõe sobre 
o fornecimento de pulseira de identificação 
para doentes crônicos, autistas, idosos e 
qualquer pessoa em situação de 
vulnerabilidade no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=102896&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/102896-
163649574617122020-assinado.pdf#P102896 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Após o cumprimento do art. 120 
do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
de Saúde, de Mobilidade Urbana e de Finanças. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Projetos de Lei 
n.os 607/2020, 608/2020, 609/2020, 610/2020 e 
611/2020. 
 

21. Projeto de Lei n.º 607/2020, do 
deputado Engenheiro  José Esmeraldo, que 
estabelece as normas para a promoção da 
acessibilidade de pessoas com mobilidade 
reduzida no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103293&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/103293-
123132785323122020-assinado.pdf#P103293 
 

22. Projeto de Lei n.º 608/2020, do 
deputado Engenheiro José Esmeraldo, que 
institui a inclusão de registro de alertas sobre 
os riscos da ingestão de bebidas alcóolicas por 
gestantes nos rótulos das bebidas produzidas 
no Estado e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380033003700370034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103294&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/103294-
123356988823122020-assinado.pdf#P103294 
 

23. Projeto de Lei n.º 609/2020, do 
deputado Engenheiro José Esmeraldo, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecedor 
de disponibilizar ao consumidor o acesso a 
informações sobre empreendimentos 
imobiliários de sua titularidade. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103295&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/103295-
123449614323122020-assinado.pdf#P103295 
 

24. Projeto de Lei n.º 610/2020, do 
deputado Engenheiro José Esmeraldo, que 
estabelece que nos editais de concessão e/ou 
permissão da prestação dos serviços públicos 
de conservação, recuperação, manutenção, 
implantação de melhorias e operação de 
rodovias estaduais, constará a isenção do 
pagamento de pedágio às pessoas com 
doenças graves e degenerativas, transtorno do 
espectro autista e/ou com deficiência de 
acordo com o disposto no art. 2.º da Lei 
Nacional n.º 13.146 de 2015, quando em 
tratamento fora do município de seu domicílio. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103296&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/103296-
123603332923122020-assinado.pdf#P103296 
 

25. Projeto de Lei n.º 611/2020, do 
deputado Engenheiro José Esmeraldo, que 
institui a campanha de conscientização sobre 
brincadeiras de potencial lesão ofensiva física 
no Sistema de Ensino Público e Privado, no 
âmbito do Estado e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103297&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/103297-
123656270423122020-assinado.pdf#P103297 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Após o cumprimento do art. 120 
do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
de Saúde e de Finanças, o 608; de Justiça, de 
Defesa do Consumidor e de Finanças, o 609; de 
Justiça, de Mobilidade Urbana, de Saúde e de 
Finanças, o 610; de Justiça, de Educação, de 
Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Finanças, o 611. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

26. Projeto de Lei n.º 01/2021, do 
deputado Torino Marques, que estabelece que 
as concessionárias de fornecimento de água e 
energia que atuam no Estado não poderão 
negar ou obstaculizar a religação dos serviços 
em caso de inadimplência de inquilino, 
proprietário ou possuidor anterior do imóvel. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103530&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/103530-
132848877007012021-assinado.pdf#P103530 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Só retificando, o item 19, que 
falei Saúde, é Comissão de Agricultura. 
 Do Torino Marques, após o cumprimento 
do art. 120 do Regimento Interno, às Comissões 
de Justiça, de Defesa do Consumidor, de 
Saneamento e de Finanças. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

27. Projeto de Lei n.º 02/2021, do 
deputado Theodorico Ferraço, que denomina 
de “Jônice Tristão” o Complexo Viário do Portal 
do Príncipe, em Vitória/ES. 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103625&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/103625-
164308305411012021-assinado.pdf#P103625 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - À Comissão de Justiça, na forma 
do art. 276 do Regimento Interno. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380033003700370034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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28. Projeto de Lei n.º 03/2021, do 
deputado Marcos Garcia, que assegura o 
direito aos portadores de deficiência auditiva 
ou de afonia, à capacidade plena e 
independente de acionamento dos canais de 
emergência no âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103662&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/103662-
135551935713012021-assinado.pdf#P103662 
 

29. Projeto de Lei n.º 04/2021, do 
deputado Marcos Garcia, que cria a tecla 
SAMU e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103673&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/103673-
175246733113012021-assinado.pdf#P103673 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Do deputado e prefeito de 
Linhares, na Assembleia, Marcos Garcia, após o 
cumprimento do art. 120 do Regimento Interno, 
do 03, às Comissões de Justiça, de Saúde, e de 
Finanças; do 04, às Comissões de Justiça e 
também de Saúde e de Finanças. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

30. Projeto de Lei n.º 05/2021, do 
deputado Gandini, que dispõe sobre a 
aplicação de medidas administrativas de 
prevenção e combate ao roubo, furto e 
receptação de cabos, fios metálicos, geradores, 
baterias, transformadores e placas metálicas 
no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103716&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/103716-
202101151324055841-assinado.pdf#P103716 

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Após o cumprimento do art. 120 

do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
de Segurança e de Finanças. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

31. Projeto de Lei n.º 06/2021, do 
deputado Sergio Majeski, que altera a Lei n.º 
11.227, de 29 de dezembro de 2020, para criar 
a Comissão de Monitoramento e Avaliação do 
IQE e estabelecer a obrigatoriedade de revisão 
quinquenal dos indicadores. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103641&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/103641-
151756003212012021-assinado.pdf#P103641 
 

32. Projeto de Lei n.º 07/2021, do 
deputado Sergio Majeski, que altera a Lei n.º 
11.227, de 29 de dezembro de 2020, para 
incluir o Índice Municipal de Qualidade do 
Meio Ambiente - IQM. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103642&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/103642-
202101151523425064-assinado.pdf#P103642 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Após o cumprimento do art. 120 
do Regimento Interno, do projeto de Lei n.º 06, 
às Comissões de Justiça, de Educação e de 
Finanças; 07, de Justiça, de Meio Ambiente e de 
Finanças. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

33. Projeto de Lei n.º 08/2021, do 
deputado Vandinho Leite, que insere a 
cobertura de vacina contra a Covid-19 como 
obrigação dos planos e seguro privados de 
assistência à saúde no âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103741&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/103741-
202101181201536273-assinado.pdf#P103741 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380033003700370034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103662&arquivo=Arquivo/Documents/PL/103662-135551935713012021-assinado.pdf#P103662
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103662&arquivo=Arquivo/Documents/PL/103662-135551935713012021-assinado.pdf#P103662
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103662&arquivo=Arquivo/Documents/PL/103662-135551935713012021-assinado.pdf#P103662
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103662&arquivo=Arquivo/Documents/PL/103662-135551935713012021-assinado.pdf#P103662
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103673&arquivo=Arquivo/Documents/PL/103673-175246733113012021-assinado.pdf#P103673
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103673&arquivo=Arquivo/Documents/PL/103673-175246733113012021-assinado.pdf#P103673
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103673&arquivo=Arquivo/Documents/PL/103673-175246733113012021-assinado.pdf#P103673
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103673&arquivo=Arquivo/Documents/PL/103673-175246733113012021-assinado.pdf#P103673
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103716&arquivo=Arquivo/Documents/PL/103716-202101151324055841-assinado.pdf#P103716
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103716&arquivo=Arquivo/Documents/PL/103716-202101151324055841-assinado.pdf#P103716
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103716&arquivo=Arquivo/Documents/PL/103716-202101151324055841-assinado.pdf#P103716
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103716&arquivo=Arquivo/Documents/PL/103716-202101151324055841-assinado.pdf#P103716
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103641&arquivo=Arquivo/Documents/PL/103641-151756003212012021-assinado.pdf#P103641
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103641&arquivo=Arquivo/Documents/PL/103641-151756003212012021-assinado.pdf#P103641
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103641&arquivo=Arquivo/Documents/PL/103641-151756003212012021-assinado.pdf#P103641
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103641&arquivo=Arquivo/Documents/PL/103641-151756003212012021-assinado.pdf#P103641
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103642&arquivo=Arquivo/Documents/PL/103642-202101151523425064-assinado.pdf#P103642
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103642&arquivo=Arquivo/Documents/PL/103642-202101151523425064-assinado.pdf#P103642
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103642&arquivo=Arquivo/Documents/PL/103642-202101151523425064-assinado.pdf#P103642
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103642&arquivo=Arquivo/Documents/PL/103642-202101151523425064-assinado.pdf#P103642
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103741&arquivo=Arquivo/Documents/PL/103741-202101181201536273-assinado.pdf#P103741
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103741&arquivo=Arquivo/Documents/PL/103741-202101181201536273-assinado.pdf#P103741
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103741&arquivo=Arquivo/Documents/PL/103741-202101181201536273-assinado.pdf#P103741
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103741&arquivo=Arquivo/Documents/PL/103741-202101181201536273-assinado.pdf#P103741
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 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Após o cumprimento do art. 120 
do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
de Saúde e de Finanças. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

34. Projeto de Lei n.º 09/2021, do 
deputado Gandini, que acrescenta item ao 
Anexo Único da Lei n.º 10.976, de 14 de janeiro 
de 2019, declarando de utilidade pública o 
Instituto Todos os Cantos, localizado no 
município de Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103751&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/103751-
202101181538436721-assinado.pdf#P103751 
 

35. Projeto de Lei n.º 10/2021, do 
deputado Gandini, que acrescenta item ao 
anexo único da Lei n.º 11.212, de 29 de 
outubro de 2020, instituindo o Dia Estadual da 
Favela. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103785&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/103785-
202101191810554175-assinado.pdf#P103785 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - À Comissão de Justiça, na forma 
do art. 276, do Regimento Interno. É despacho 
para os dois projetos.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

36. Projeto de Lei n.º 11/2021, do 
deputado Pr. Marcos Mansur, que acrescenta 
item ao Anexo Único da Lei n.º 11.212, de 29 
de outubro de 2020, instituindo a Semana 
Desportiva Dedicada ao Idoso, a ser 
comemorada, anualmente, na primeira semana 
do mês de outubro. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103805&arquivo=Arqui

vo/Documents/PL/103805-
202101201313379303-assinado.pdf#P103805 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - À Comissão de Justiça, na forma 
do art. 276, do Regimento Interno. 

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
37. Projeto de Lei n.º 12/2021, do 

deputado Capitão Assumção, que permite que 
empresas de grande porte convertam multas 
ambientais em aquisição de lotes de vacinas 
destinadas a imunização contra a Covid-19. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103823&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/103823-
202101211030596177-assinado.pdf#P103823 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) - Após o cumprimento do art. 120 
do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
de Meio Ambiente, de Saúde e de Finanças.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

38. Projeto de Lei n.º 14/2021, do 
deputado Bruno Lamas, que altera a redação 
do caput do art. 16 Lei n.º 6.999, de 27 de 
dezembro de 2001 que dispõe sobre o Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos Automotores - 
IPVA, definindo seu pagamento de forma 
parcelada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103996&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/103996-
202101222012404677-assinado.pdf#P103996 
 

39. Projeto de Lei n.º 15/2021, do 
deputado Bruno Lamas, que dispõe sobre o 
piso salarial do advogado empregado privado, 
em todo Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103997&arquivo=Arqui

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380033003700370034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103805&arquivo=Arquivo/Documents/PL/103805-202101201313379303-assinado.pdf#P103805
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103996&arquivo=Arquivo/Documents/PL/103996-202101222012404677-assinado.pdf#P103996
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103997&arquivo=Arquivo/Documents/PL/103997-202101222015252490-assinado.pdf#P103997
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vo/Documents/PL/103997-
202101222015252490-assinado.pdf#P103997 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) - O Projeto de Lei n.º 14/2021, 
após o comprimento do art. 120 do Regimento 
Interno, às Comissões de Justiça e de Finanças. E 
o Projeto de Lei n.º 15/2021, após o 
cumprimento do art.127, do Regimento Interno, 
às Comissões de Justiça, de Cidadania e de 
Finanças.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

40. Projeto de Lei n.º 16/2021, do 
deputado Bruno Lamas, que acrescenta item ao 
Anexo Único da Lei n.º 10.976, de 14 de janeiro 
de 2019, declarando de utilidade pública a 
Associação dos Delegados de Polícia do Estado 
do Espírito Santo (ADEPOL/ES), localizada no 
município de Ecoporanga/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103998&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/103998-
202101222021510624-assinado.pdf#P103998 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - À Comissão de Justiça, na forma 
do art. 276, do Regimento Interno. 

 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
41. Projeto de Lei n.º 17/2021, do 

Deputado Adilson Espindula, que prioriza 
vacinação contra a Covid-19 para agricultores e 
feirantes. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104171&arquivo=Arqui
vo/Documents/ORAC/104171-
202102011350060175-assinado.pdf#P104171 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Após o comprimento do art. 120, 
do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
de Saúde e de Finanças. 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

42. Projeto de Lei n.º 018/2021, do 
deputado Bruno Lamas, que prioriza a 
vacinação contra a Covid-19 para profissionais 
da educação, trabalhadores bancários e agente 
de segurança pública. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104099&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/104099-
202101270945513607-assinado.pdf#P104099 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) - Após o cumprimento do art. 120, 
do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
de Saúde e de Finanças. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
43. Projeto de Lei n.º 019/2021, da 

Mesa Diretora, que acrescenta item ao Anexo 
Único da Lei n.º 10.976, de 14 de janeiro de 
2019, declarando de utilidade pública a 
Associação de Desenvolvimento Sócio Cultural 
Afro de Alfredo Chaves - AFROCHAVES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104113&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/104113-
202101271648404488-assinado.pdf#P104113 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - À Comissão de Justiça, na forma 
do art. 276, do Regimento Interno. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

44. Projeto de Lei n.º 020/2021, da 
deputada Iriny Lopes, que acrescenta item ao 
Anexo Único da Lei n.º 11.212, de 29 de 
outubro de 2020, institui a Semana de 
Divulgação e Valorização do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (Ecriad), a ser 
comemorada, anualmente, na segunda semana 
de julho no âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380033003700370034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104171&arquivo=Arquivo/Documents/ORAC/104171-202102011350060175-assinado.pdf#P104171
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104116&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/104116-
202101271704491541-assinado.pdf#P104116 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) -  Projeto n.º 020,  da ministra Iriny 
Lopes, à Comissão de Justiça, na forma do art. 
276, do Regimento Interno.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
45. Projeto de Lei n.º 021/2021, do 

deputado Renzo Vasconcelos, que institui a 
Política Estadual de Valorização da Vida, a ser 
implementada na Rede Estadual de Ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104192&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/104192-
202102011704099186-assinado.pdf#P104192 
 

46. Projeto de Lei n.º 022/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, que dispõe sobre 
a priorização da imunização dos agricultores no 
Plano Estadual de Imunização Contra a Covid-
19 e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104194&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/104194-
202102011707015127-assinado.pdf#P104194 

 
47. Projeto de Lei n.º 023/2021, do 

deputado Renzo Vasconcelos, que estabelece a 
criação do Calendário de Produção da 
Agricultura Familiar do Estado, e dá outras 
providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104197&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/104197-
202102011710577635-assinado.pdf#P104197 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - O n.º 021, após o cumprimento 

do art. 120, do Regimento Interno, às Comissões 
de Justiça, de Educação e de Finanças; O 022, às 
Comissões de Justiça, de Saúde e de Finanças 
também; O 023, às Comissões de Justiça, de 
Agricultura e de Finanças.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

48. Projeto de Resolução n.º 01/2021, 
da Mesa Diretora, que altera a Resolução n.º 
2.890, de 23 de dezembro de 2010, atualizando 
as atribuições das Coordenações vinculadas à 
Diretoria de Finanças e atendendo ao previsto 
no art. 2.º da Lei Estadual n.º 10.826, de 06 de 
abril de 2018. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104052&arquivo=Arqui
vo/Documents/PR/104052-
202101251829515244-assinado.pdf#P104052 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Após o comprimento do art. 120, 
do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
de Cidadania e de Finanças. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

49. Projeto de Decreto Legislativo n.º 
01/2021, da Mesa Diretora, que acrescenta 
item ao Anexo Único do Decreto Legislativo n.º 
148, de 12 de dezembro de 2018, concedendo 
Título de Cidadão Espírito-Santense à senhora 
Estéfane da Silva Franca Ferreira. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103725&arquivo=Arqui
vo/Documents/PDL/103725-
202101151456137840-assinado.pdf#P103725 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Às Comissões de Justiça e de 
Cidadania, na forma do art. 276, do Regimento 
Interno.   
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

50. Projeto de Decreto Legislativo n.º 
03/2021, do deputado Capitão Assumção, 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380033003700370034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
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sustando os efeitos da Portaria 016-R, de 29 de 
janeiro de 2021, que dispõe sobre o acesso de 
profissionais de saúde em estabelecimentos da 
rede pública estadual no Espírito Santo no 
contexto da pandemia do novo coronavírus, e 
dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104172&arquivo=Arqui
vo/Documents/PDL/104172-
202102011414222551-assinado.pdf#P104172 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) - Após o cumprimento do art. 120, 
do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
de Educação, de Saúde e de Finanças. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
51. Requerimento n.º 20/2020, do 

Deputado Capitão Assumção e outros, de 
formação da Frente Parlamentar em Defesa do 
Combate aos Crimes em Áreas Rurais do 
Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=102881&arquivo=Arqui
vo/Documents/RCC/102881-
145951733417122020-
assinado(15285)(15292)(15288)(15291)(15286)(
15289)(15290)(15301)(15300).pdf#P102881 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Defiro. À Secretaria para 
providenciar o ato da criação da frente 
parlamentar. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

52. Requerimento n.º 01/2021, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, de retirada do 
Projeto de Lei n.º 872/2019, de sua autoria, 
que acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 10-
975, de 14 de janeiro de 2019, denominando 
Rodovia Dr. Elson Teixeira Gatto a Rodovia ES-
487, de extensão de 22,592 km, com início na 
BR-101, no município de Rio Novo do Sul, e 
término no município de Itapemirim/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103503&arquivo=Arqui
vo/Documents/RRP/103503-
151308697606012021-assinado.pdf#P103503 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Defiro. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
53. Requerimento de Informação n.º 

01/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado da Saúde, sobre o 
quantitativo de ambulâncias UTI estão 
disponíveis aos capixabas atualmente, para 
transporte entre os municípios do Estado, 
dentre outras matérias correlatas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103633&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/103633-
105550780412012021-assinado.pdf#P103633 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Oficie-se.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

54. Requerimento de Informação n.º 
002/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, sobre a 
quantidade de doses de vacina que foram 
enviadas pelo Governo Federal para o Estado, 
dentre outras matérias correlatas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103802&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/103802-
202101191951401183-assinado.pdf#P103802 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Oficie-se. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

55. Requerimento de Informação n.º 
003/2021, do deputado Gandini ao secretário 
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de Estado de Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano, sobre como é 
efetuado o cálculo de formação da tarifa de 
água e de coleta e tratamento de esgoto 
aplicada pela Companhia Espírito-Santense de 
Saneamento (CESAN), para o bairro Santa 
Teresa, no município de Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104032&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/104032-
202101251530077965-assinado.pdf#P104032 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) -  Oficie-se.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
56. Requerimento de Informação n.º 

005/2021, do deputado Bruno Lamas ao 
secretário de Estado de Segurança Pública e 
Defesa Social, sobre a previsão de contratação 
de empresa organizadora e qual critério de 
avaliação do vencedor da licitação, para 
realização do concurso público para Delegado 
de Polícia Civil. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104159&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/104159-
202101291858343221-assinado.pdf#P104159 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Oficie-se. 
 

Passamos, então, agora, à segunda parte 
do Expediente, que é sujeito à deliberação. 

Do item 57 ao item 209, trata-se de 
indicações das senhoras e dos senhores 
deputados. Faremos em conjunto para darmos 
celeridade no processo de votação das 
indicações. 

Em discussão. (Pausa)  
Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa)  

Aprovado do item 57, que é o início da 
segunda parte do Expediente, até o item 209.  
 

57. Indicação n.º 2263/2020, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilizar na Farmácia Cidadã 
remédios à base de cannabidiol, um dos 
componentes da Cannabis Sativa, para uso 
restrito em pacientes de situações extremas e 
dramáticas, crianças e adolescentes que 
apresentam um tipo raro de epilepsia, com 
crises convulsivas ditas refratárias, de difícil 
controle (Síndrome de Dravet e Síndrome de 
Lennox Gastaut). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103237&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103237-
160908761722122020-assinado.pdf#P103237 
 

58. Indicação n.º 2264/2020, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para promover melhorias no que tange 
a acessibilidade das praias capixabas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103234&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103234-
155743885122122020-assinado.pdf#P103234 
 

59. Indicação n.º 2265/2020, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para dar maior agilidade na entrega de 
resultados de testagem dos exames para 
detectar a Covid-19. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103230&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103230-
153411757022122020-assinado.pdf#P103230 

 
60. Indicação n.º 2266/2020, do 

deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para proceder melhorias na 
entrada/acesso da escola EEEFM Hildebrando 
Lucas. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103229&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103229-
153328928822122020-assinado.pdf#P103229 
 

61. Indicação n.º 2267/2020, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para proceder melhorias nos banheiros 
localizados no segundo andar da EEEFM 
Aflordizio Carvalho da Silva. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103227&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103227-
153240506822122020-assinado.pdf#P103227 
 

62. Indicação n.º 2268/2020, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para promover a reconstrução da 
Ponte da Madalena, localizada na Barra do 
Jucu, em Vila Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103225&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103225-
153153538022122020-assinado.pdf#P103225 
 

63. Indicação n.º 2269/2020, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para promover estudos de viabilidade 
para captação de Energia Eólica no litoral do 
Espírito Santo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103224&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103224-
153101053522122020-assinado.pdf#P103224 

 
64. Indicação n.º 2270/2020, do 

deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para instalação de uma Academia 
Popular (inox) na nova orla que liga os bairros 
de Bicanga e Balneário de Carapebus, no 
município de Serra/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103186&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103186-
125307547822122020-assinado.pdf#P103186 
 

65. Indicação n.º 01/2021, do deputado 
Doutor Hércules, ao governador do Estado, 
para regulamenta o § 1.º do caput do art. 33 da 
Lei n.º 12.305/2010, e institui o sistema de 
logística reversa de medicamentos domiciliares 
vencidos ou em desuso, de uso humano, 
industrializados e manipulados, e de suas 
embalagens após o descarte pelos 
consumidores. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103451&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103451-
142612138305012021-assinado.pdf#P103451 
 

66. Indicação n.º 02/2021, do deputado 
Bruno Lamas, ao governador do Estado, para 
construção de Memorial em homenagens às 
vítimas da Covid-19”, em local a ser 
disponibilizado pelo Poder Público Estadual, no 
município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103521&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103521-
184332069506012021-assinado.pdf#P103521 
 

67. Indicação n.º 03/2021, do deputado 
Bruno Lamas, ao governador do Estado, para 
reforma, ampliação e modernização do 
Hospital Estadual Dório Silva, no município de 
Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103522&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103522-
184537272906012021-assinado.pdf#P103522 
 

68. Indicação n.º 04/2021, do deputado 
Carlos Von, ao governador do Estado, para 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380033003700370034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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instalação de uma Estação Rádio Base (ERB), 
equipamento que faz conexão entre os 
telefones celulares e a companhia telefônica, 
para atendimento e beneficiamento da região 
de Buenos Aires, em Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103529&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103529-
131815672507012021-assinado.pdf#P103529 
 

69. Indicação n.º 05/2021, do deputado 
Carlos Von, ao governador do Estado, para 
implantação do serviço de coleta e distribuição 
de correspondências tão necessário à 
população da zona rural de Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103543&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103543-
150157858307012021-assinado.pdf#P103543 
 

70. Indicação n.º 06/2021, do deputado 
Pr. Marcos Mansur, ao governador do Estado, 
para reforma de toda a extensão da estrada da 
Rota do Lagarto, em Pedra Azul, município de 
Domingos Martins/ES. 
 Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103555&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103555-
182358682307012021-assinado.pdf#P103555 
 

71. Indicação n.º 07/2021, do deputado 
Delegado Danilo Bahiense, ao governador do 
Estado, para manutenção da atual estrutura do 
Centro de Atendimento ao Surdo - “CAS” 
Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103598&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103598-
150812677708012021-assinado.pdf#P103598 
 

72. Indicação n.º 08/2021, do deputado 
Dr. Emílio Mameri, ao governador do Estado, 

para providencias junto aos municípios 
capixabas para que, antes da entrega dos 
empreendimentos aos proprietários, seja 
elaborado Laudo Técnico de Entrega e 
Recebimento de Obra e nas edificações acima 
de 05 (cinco) anos seja elaborado Laudo 
Técnico de Inspeção Predial, por profissional 
devidamente habilitado com registro no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
do Espírito Santo - CREA/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103619&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103619-
151711340811012021-assinado.pdf#P103619 
 

73. Indicação n.º 09/2021, do deputado 
Capitão Assumção, ao governador do Estado, 
para manter o valor anterior da passagem de 
Transcol, no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103622&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103622-
155143595411012021-assinado.pdf#P103622 
 

74. Indicação n.º 010/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para adoção das providências 
necessárias junto ao Governo Federal para 
adiamento do ENEM. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103631&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103631-
180805551211012021-assinado.pdf#P103631 
 

75. Indicação n.º 011/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para obrigar as concessionárias e 
permissionárias responsáveis pelos pedágios 
das Rodovias Estaduais a manter o valor 
anterior da tarifa do Pedágio, tendo em vista o 
momento de calamidade. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380033003700370034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103651&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103651-
174622788812012021-assinado.pdf#P103651 
 

76. Indicação n.º 012/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para transformar a Escola Paulo 
Roberto Vieira Gomes em uma Escola Cívico 
Militar, localizada no bairro São Benedito, em 
Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103665&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103665-
145415427913012021-assinado.pdf#P103665 
 

77. Indicação n.º 013/2021, do 
deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para instalação de Destacamento da 
Polícia Militar, no bairro de Ilha das Flores, Vila 
Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103667&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103667-
160351156013012021-assinado.pdf#P103667 
 

78. Indicação n.º 014/2021, do 
deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para aumento da ronda e 
patrulhamento policial nos bairros de Ilha das 
Flores, São Torquato, Argolas, Paul, Vila 
Garrido, Vila Batista, Santa Rita, 1.º de Maio e 
outros, no município de Vila Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103668&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103668-
160515406213012021-assinado.pdf#P103668 
 

79. Indicação n.º 015/2021, do 
deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para melhoria da iluminação pública no 
bairro de Ilha das Flores, Vila Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103670&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103670-
160611359513012021-assinado.pdf#P103670 
 

80. Indicação n.º 016/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para alteração no traçado da Av. Des. 
Antônio José Miguel Feu Rosa, nº. 665 - Praia 
da Baleia, Serra - ES, 29172-680 (Vila de 
Condomínios ROSSI). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103672&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103672-
172149416513012021-assinado.pdf#P103672 
 

81. Indicação n.º 017/2021, do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 
governador do Estado, para retomada das 
obras de construção da Ponte de Caculucagem 
na Rodovia ES 060, próximo ao Quilômetro 
135, na Praia de Boa Vista localizada no 
município de Marataízes/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103713&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103713-
202101150822294967-assinado.pdf#P103713 
 

82. Indicação n.º 018/2021, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para a instalação de uma Estação Rádio 
Base (ERB) na Comunidade de Pernambuco, em 
Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103720&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103720-
202101151410042310-assinado.pdf#P103720 
 

83. Indicação n.º 019/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para aquisição de novas viaturas para 
uso da 3.ª CIA do 2.º BPM, no município de São 
Gabriel da Palha/ES. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380033003700370034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103721&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103721-
202101151447596891-assinado.pdf#P103721 
 

84. Indicação n.º 020/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para aumento do número do efetivo 
militar na 3.ª CIA do 2.º BPM, no município de 
São Gabriel da Palha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103722&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103722-
202101151449217674-assinado.pdf#P103722 
 

85. Indicação n.º 021/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para o funcionamento ininterrupto - 
24h de plantão - da Delegacia de Polícia Civil do 
município de São Gabriel da Palha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103723&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103723-
202101151450475645-assinado.pdf#P103723 
 

86. Indicação nº 022/2021, da deputada 
Raquel Lessa, ao governador do Estado, para 
criação de Companhia Independente da Polícia 
Militar, com sede no município de São Gabriel 
da Palha/ES, abrangendo também os 
municípios Águia Branca, São Domingos do 
Norte e Vila Valério/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103724&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103724-
202101151454574870-assinado.pdf#P103724 
 

87. Indicação n.º 023/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para construção de ciclovia na Av. 
Abido Saadi, Jacaraípe, Serra/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103715&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103715-
202101151315398017-assinado.pdf#P103715 
 

88. Indicação n.º 024/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para retirada dos veículos fruto de 
apreensões, que se encontram localizados em 
frente da Delegacia de Polícia Civil, do 
município de Montanha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103736&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103736-
202101161808108158-assinado.pdf#P103736 
 

89. Indicação n.º 025/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para implantação do programa 
“Qualificar - ES”, no município de 
Montanha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103737&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103737-
202101161811501757-assinado.pdf#P103737 
 

90. Indicação n.º 026/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para reforma da Delegacia de Polícia 
Civil, no município de Montanha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103738&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103738-
202101161814037698-assinado.pdf#P103738 
 

91. Indicação n.º 027/2021, do 
deputado Vandinho Leite, ao governador do 
Estado, para dar preferência na Vacinação 
contra a Covid-19 dos Profissionais da 
Educação, Professores, Assistentes de Classe e 
análogos, obedecida a ordem de preferência, 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380033003700370034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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por óbvio, posteriormente aos Profissionais da 
Saúde. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103740&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103740-
202101181158166268-assinado.pdf#P103740 
 

92. Indicação n.º 028/2021, do 
deputado Erick Musso, ao governador do 
Estado, para implantação de redutores de 
velocidade na ES-130, na saída de Vinhático 
para Pinheiro. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103750&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103750-
202101181512359342-assinado.pdf#P103750 
 

93. Indicação n.º 029/2021, do 
deputado Dary Pagung, ao governador do 
Estado, para excluir em janeiro de 2021 por 
débitos tributários as empresas inscritas no 
Simples Nacional. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103764&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103764-
202101191043487322-assinado.pdf#P103764 
 

94. Indicação n.º 030/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para criação de uma creche, no Bairro 
Morro do Romão, município de Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103699&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103699-
202101141529055949-assinado.pdf#P103699 
 

95. Indicação n.º 031/2021, do 
deputado Gandini, ao governador do Estado, 
para sinalização de proibição/permissão de 
estacionamento dos dois lados da Rodovia ES-
290, no trecho compreendido entre a ponte e o 

Parque Estadual de Itaúnas/ES, no município 
de Conceição da Barra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103818&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103818-
202101201558216555-assinado.pdf#P103818 
 

96. Indicação n.º 032/2021, do 
deputado Vandinho Leite, ao governador do 
Estado, para pavimentação da estrada que dá 
acesso a Pão de Ló, em Laranja da Terra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103782&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103782-
202101191658529391-assinado.pdf#P103782 
 

97. Indicação n.º 033/2021, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para extensão do horário de 
funcionamento de bares, restaurantes e 
similares de segunda a sábado até à meia-noite 
e aos domingos e feriados até às 22h e 
fiscalização com o objetivo de controlar o 
número permitido de clientes dentro do 
estabelecimento, conforme prevê normas 
estaduais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103825&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103825-
202101211222164763-assinado.pdf#P103825 
 

98. Indicação n.º 034/2021, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para disponibilizar novas viaturas 
policiais do tipo minisuv ou pick-up leve cabine 
dupla para a 5.ª Delegacia Regional da Polícia 
Civil de Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103827&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103827-
202101211248141048-assinado.pdf#P103827 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380033003700370034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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99. Indicação n.º 035/2021, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para disponibilizar novas viaturas 
policiais do tipo minisuv ou pick-up leve cabine 
dupla para o 10.º Batalhão da Polícia Militar de 
Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103828&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103828-
202101211249119018-assinado.pdf#P103828 
 

100. Indicação n.º 036/2021, do 
deputado Gandini, ao governador do Estado, 
para instalação de chuveiros, vestiários e 
banheiros públicos na Praia d'Ulé, que faz 
parte do Parque Estadual Paulo César Vinha, no 
município de Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103887&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103887-
202101211849529502-assinado.pdf#P103887 
 

101.Indicação n.º 037/2021, do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 
Governador do Estado, para o engordamento 
da extensão da faixa de areia da praia de 
Itaipava localizada no município de 
Itapemirim/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103913&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103913-
202101221421405921-assinado.pdf#P103913 
 

102.Indicação n.º 039/2021, do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 
Governador do Estado, para conclusão das 
obras de pavimentação e reabilitação do 
contorno de Itaipava e Itaoca no trecho que 
liga a Rodovia ES 487 à ES 060, no município de 
Itapemirim/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103921&arquivo=Arqui

vo/Documents/IND/103921-
202101221504140353-assinado.pdf#P103921 
 

103.Indicação n.º 041/2021, do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 
governador do Estado, para reabilitação da 
Rodovia ES 060, no trecho que liga o Bairro 
Monte Aghá em Piúma/ES, ao distrito de 
Itaipava localizado no município de 
Itapemirim/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103988&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103988-
202101221738562905-assinado.pdf#P103988 
 

104. Indicação n.º 042/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para aquisição de viaturas 
(caminhonetes) para a Delegacia de Polícia 
Civil, no município de Montanha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103995&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103995-
202101221921486793-assinado.pdf#P103995 
 

105. Indicação n.º 043/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para realização de pavimentação 
asfáltica, através do Programa Caminhos do 
Campo, no trecho rural Três vendas até o 
município de Água Doce do Norte/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104000&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104000-
202101242049364220-assinado.pdf#P104000 
 

106. Indicação n.º 044/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para realização de pavimentação 
asfáltica, através do Programa Caminhos do 
Campo, no trecho rural do Patrimônio do 
Dummer até São José do Honorato, no 
município de São Domingos do Norte/ES. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380033003700370034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104001&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104001-
202101242050344690-assinado.pdf#P104001 
 

107. Indicação n.º 045/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para asfaltamento ligando o trecho 
do trevo da comunidade da Saúde à 
comunidade do Bolívia, no município de 
Governador Lindenberg/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103906&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103906-
202101221357448859-assinado.pdf#P103906 
 

108. Indicação n.º 046/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para aquisição de torre de telefonia 
e internet rural, destinada a Associação dos 
Agricultores da Comunidade Santa Luzia do 
Bolívia, no município de Governador 
Lindenberg/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103907&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103907-
202101221402343396-assinado.pdf#P103907 
 

109. Indicação n.º 047/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para aquisição de um trator a ser 
destinado ao município de Governador 
Lindenberg/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103908&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103908-
202101221403141365-assinado.pdf#P103908 
 

110. Indicação n.º 049/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para aquisição 947 metros linear de 

meio fio e 2758,98 metros quadrados de blocos 
através do programa calçamento rural para 
pavimentação de um trecho vicinal na 
comunidade Córrego Bolívia, no município de 
Governador Lindenberg/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103910&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103910-
202101221405035430-assinado.pdf#P103910 
 

111. Indicação n.º 050/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para aquisição de material revsol 
para recuperação de estradas vicinais das 
regiões dos Córregos Saúde, Bolívia, Oriente 
Boa Vista, Sereno, Rio Bonito, Boa Esperança, 
no município de Governador Lindenberg/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103911&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103911-
202101221405296368-assinado.pdf#P103911 
 

112. Indicação n.º 051/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para aquisição de uma grade 
aradora a ser destinada ao município de 
Colatina/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103932&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103932-
202101221543476188-assinado.pdf#P103932 
 

113. Indicação n.º 052/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para a implementação do projeto 
Escola Viva na EEEFM Rubens Rangel, no 
município de Colatina/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103933 
&arquivo=Arquivo/Documents/IND/103933-
202101221544438377-assinado.pdf#P103933 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380033003700370034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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114. Indicação n.º 053/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para aquisição de Triciclos de Carga 
de Coleta de Lixo, destinada a Associação 
Colatinense de Catadores de Materiais 
recicláveis - ASCCOR, no município de 
Colatina/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103934&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103934-
202101221546254941-assinado.pdf#P103934 
 

115. Indicação n.º 054/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para asfaltamento do perímetro 
entre o distrito de Colatina, Ângelo Frechiani e 
o município Pancas/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103935&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103935-
202101221547463849-assinado.pdf#P103935 
 

116. Indicação n.º 055/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para asfaltamento de todo o 
perímetro que leva ao aeroporto do município 
de Colatina/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103936&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103936-
202101221549536352-assinado.pdf#P103936 
 
 

117. Indicação n.º 056/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para construção do Campo Bom de 
Bola, no município de Colatina/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103937&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103937-
202101221550459792-assinado.pdf#P103937 

118. Indicação n.º 057/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para a aquisição de uma carroça 
para trator modelo MF 275 a ser destinada ao 
município de Colatina/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103938&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103938-
202101221552580888-assinado.pdf#P103938 
 

119. Indicação n.º 058/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para implantação de redutor de 
velocidade na curva do Cassani, no município 
de Colatina/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103939&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103939-
202101221554150889-assinado.pdf#P103939 
 

120. Indicação n.º 059/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador 
do Estado, para aquisição de uma grade 
aradora e uma carroça para trator modelo MF 
275, para a Associação de Produtores Rurais de 
Nossa Senhora da Conceição, Farinha Seca, 
município de Colatina/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103940&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103940-
202101221556038392-assinado.pdf#P103940 
 

121. Indicação n.º 060/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para a aquisição de material 
completo para calçamento rural de Itinga, no 
município de Piúma/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103941&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103941-
202101221557442144-assinado.pdf#P103941 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380033003700370034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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122. Indicação n.º 061/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para aquisição de material completo 
para calçamento de Nova Esperança, zona rural 
do município de Piúma/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103942&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103942-
202101221559289647-assinado.pdf#P103942 
 

123. Indicação n.º 062/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para aquisição de material completo 
para calçamento rural de Orobó, no município 
de Piúma/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103943&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103943-
202101221600256523-assinado.pdf#P103943 
 

124. Indicação n.º 063/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para reforma e ampliação da escola 
Estadual Filomena Quitiba,  município de 
Piúma/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103944&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103944-
202101221603036996-assinado.pdf#P103944 
 

125. Indicação n.º 064/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para revitalização do campinho de 
futebol de areia, vôlei e futevôlei na Orla 
Central, no município de Piúma/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103945&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103945-
202101221604115746-assinado.pdf#P103945 
 

126. Indicação n.º 065/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 

do Estado, para denominar Rodovia ES-375 
entre BR 101 e Piúma e passar a ser chamada 
Rodovia Jorge Fere. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103946&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103946-
202101221606206999-assinado.pdf#P103946 
 

127. Indicação n.º 066/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para aquisição de material completo 
para calçamento rural de São João de Ibitiba, 
no município de Piúma/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103947&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103947-
202101221610169661-assinado.pdf#P103947 
 

128. Indicação n.º 067/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para inclusão agricultores e 
feirantes no plano de imunização contra a 
Covid-19. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103957&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103957-
202101221639440326-assinado.pdf#P103957 
 

129. Indicação n.º 068/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para aquisição de um caminhão de 
carroceria de madeira, para Associação de 
Produtores da Comunidade do Córrego 
Ventania, no município de Marilândia/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103958&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103958-
202101221641432516-assinado.pdf#P103958 
 

130. Indicação n.º 069/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380033003700370034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103942&arquivo=Arquivo/Documents/IND/103942-202101221559289647-assinado.pdf#P103942
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103942&arquivo=Arquivo/Documents/IND/103942-202101221559289647-assinado.pdf#P103942
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103942&arquivo=Arquivo/Documents/IND/103942-202101221559289647-assinado.pdf#P103942
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103942&arquivo=Arquivo/Documents/IND/103942-202101221559289647-assinado.pdf#P103942
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103943&arquivo=Arquivo/Documents/IND/103943-202101221600256523-assinado.pdf#P103943
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103943&arquivo=Arquivo/Documents/IND/103943-202101221600256523-assinado.pdf#P103943
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103943&arquivo=Arquivo/Documents/IND/103943-202101221600256523-assinado.pdf#P103943
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103943&arquivo=Arquivo/Documents/IND/103943-202101221600256523-assinado.pdf#P103943
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103944&arquivo=Arquivo/Documents/IND/103944-202101221603036996-assinado.pdf#P103944
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103944&arquivo=Arquivo/Documents/IND/103944-202101221603036996-assinado.pdf#P103944
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103944&arquivo=Arquivo/Documents/IND/103944-202101221603036996-assinado.pdf#P103944
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103944&arquivo=Arquivo/Documents/IND/103944-202101221603036996-assinado.pdf#P103944
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103945&arquivo=Arquivo/Documents/IND/103945-202101221604115746-assinado.pdf#P103945
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103945&arquivo=Arquivo/Documents/IND/103945-202101221604115746-assinado.pdf#P103945
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103945&arquivo=Arquivo/Documents/IND/103945-202101221604115746-assinado.pdf#P103945
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103945&arquivo=Arquivo/Documents/IND/103945-202101221604115746-assinado.pdf#P103945
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103946&arquivo=Arquivo/Documents/IND/103946-202101221606206999-assinado.pdf#P103946
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103946&arquivo=Arquivo/Documents/IND/103946-202101221606206999-assinado.pdf#P103946
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103946&arquivo=Arquivo/Documents/IND/103946-202101221606206999-assinado.pdf#P103946
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103946&arquivo=Arquivo/Documents/IND/103946-202101221606206999-assinado.pdf#P103946
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103947&arquivo=Arquivo/Documents/IND/103947-202101221610169661-assinado.pdf#P103947
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103947&arquivo=Arquivo/Documents/IND/103947-202101221610169661-assinado.pdf#P103947
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103947&arquivo=Arquivo/Documents/IND/103947-202101221610169661-assinado.pdf#P103947
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103947&arquivo=Arquivo/Documents/IND/103947-202101221610169661-assinado.pdf#P103947
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103957&arquivo=Arquivo/Documents/IND/103957-202101221639440326-assinado.pdf#P103957
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103957&arquivo=Arquivo/Documents/IND/103957-202101221639440326-assinado.pdf#P103957
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103957&arquivo=Arquivo/Documents/IND/103957-202101221639440326-assinado.pdf#P103957
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103957&arquivo=Arquivo/Documents/IND/103957-202101221639440326-assinado.pdf#P103957
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103958&arquivo=Arquivo/Documents/IND/103958-202101221641432516-assinado.pdf#P103958
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103958&arquivo=Arquivo/Documents/IND/103958-202101221641432516-assinado.pdf#P103958
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103958&arquivo=Arquivo/Documents/IND/103958-202101221641432516-assinado.pdf#P103958
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103958&arquivo=Arquivo/Documents/IND/103958-202101221641432516-assinado.pdf#P103958


Vitória-ES, quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021 Diário do Poder Legislativo - 39 

 

do Estado, para implementação do projeto 
Escola Viva na EEEFM Padre Antônio Volkers, 
no município de Marilândia/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103959&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103959-
202101221642381113-assinado.pdf#P103959 
 
 

131. Indicação n.º 070/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para aquisição de Secador de Café, 
com capacidade de 120 sacos, para Associação 
de Agricultores da Comunidade Santa Marta, 
no município de Marilândia/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103960&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103960-
202101221643215018-assinado.pdf#P103960 
 
 

132. Indicação n.º 071/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para aquisição de um caminhão com 
carroceria aberta, para Associação de 
Produtores Rurais do Córrego da Lapa, no 
município de Marilândia/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103961&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103961-
202101221643593769-assinado.pdf#P103961 
 
 
 

133. Indicação n.º 072/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para aquisição de uma máquina de 
pilar Café, para Associação de Agricultores da 
Comunidade Santa Marta, no município de 
Marilândia/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103962&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103962-
202101221644381429-assinado.pdf#P103962 

134. Indicação n.º 073/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para aquisição de um secador de 
café, para 120 sacos e um pilador de café, para 
Associação de Produtores da Comunidade do 
Córrego Ventania, no município de 
Marilândia/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103963&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103963-
202101221645172521-assinado.pdf#P103963 
 

135.Indicação n.º 074/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para aquisição de um caminhão com 
carroceria aberta, para a Associação de 
Produtores Rurais do Córrego da Lapa, 
município de Marilândia/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103964&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103964-
202101221646420023-assinado.pdf#P103964 
 

136.Indicação n.º 075/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para aquisição de um caminhão e 
uma máquina de pilar café de 600 (seiscentos) 
arrobas, para a Associação dos Agricultores da 
Associação Córrego Ventania, interior do 
município de Marilândia/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103965&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103965-
202101221647241274-assinado.pdf#P103965 
 

137. Indicação n.º 076/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para aquisição de um trator 
cabinado para pulverização com lâmina, 
carroça, concha e perfurador de solos, para 
Associação de Produtores da Comunidade do 
Córrego Ventania, no município de 
Marilândia/ES. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380033003700370034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103966&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103966-
202101221648012212-assinado.pdf#P103966 
 

138. Indicação n.º 077/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para aquisição de um secador de 
café com capacidade de cento e vinte sacos e 
uma máquina de pilar café, para a Associação 
dos Agricultores de Santa Marta, município de 
Marilândia/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103967&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103967-
202101221648430338-assinado.pdf#P103967 
 

139. Indicação n.º 078/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para disponibilização do teste do 
pezinho em tora Rede Pública de Saúde. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103969&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103969-
202101221654494408-assinado.pdf#P103969 
 

140. Indicação n.º 079/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para a inauguração de Centro de 
Educação Integral (CMEI) em Jardim 
Marilândia, município de Cariacica/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103970&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103970-
202101221655212846-assinado.pdf#P103970 
 

141. Indicação n.º 080/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para renovação do Programa 
Emergencial de Manutenção do Emprego e da 
Renda. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103971&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103971-
202101221655514722-assinado.pdf#P103971 
 

142. Indicação n.º 081/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para implantação de um Posto de 
Coleta de Sangue, visando atender o município 
de Vila Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103972&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103972-
202101221656370661-assinado.pdf#P103972 
 

143. Indicação n.º 082/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para aquisição de grupo gerador 
eletrogêneo trifásico a diesel com motor 
Perkins modelo 1106TAG e com potência de 
159kVA, para o município de Guaçuí/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103973&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103973-
202101221715362874-assinado.pdf#P103973 
 

144. Indicação n.º 083/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para aquisição de um caminhão 
pipa, visando atender a secretaria municipal de 
Meio Ambiente, Cultura e Turismo, do 
município de Ibatiba/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103975&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103975-
202101221716219593-assinado.pdf#P103975 
 

145. Indicação nº 084/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para aquisição de uma máquina de 
beneficiamento de café a ser destinada ao 
município de Irupi/ES. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380033003700370034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103969&arquivo=Arquivo/Documents/IND/103969-202101221654494408-assinado.pdf#P103969
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103976&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103976-
202101221717257564-assinado.pdf#P103976 
 

146. Indicação n.º 085/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para aquisição de um veículo 
utilitário para atender a área da saúde, no 
município de Mimoso do Sul/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103977&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103977-
202101221718306159-assinado.pdf#P103977 
 

147. Indicação n.º 086/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para implementação do projeto 
Escola Viva na EEEFM Arariboia, no município 
de Pancas/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103978&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103978-
202101221719568192-assinado.pdf#P103978 
 

148. Indicação n.º 087/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para aquisição um trator para ser 
destinado ao município de Pancas/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103980&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103980-
202101221722200070-assinado.pdf#P103980 
 

149.Indicação n.º 088/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para aquisição de vigas pré-
moldadas em concreto sendo: 3 vigas de 12 
metros para o Córrego Floresta (1 ponte); 6 
vigas de 4 metros para córrego São Pedro (2 
pontes), 3 vigas de 9 metros para o córrego São 

Pedro (1ponte); 3 vigas de 9 metros para o 
córrego São Luís (1ponte); 3 vigas de 9 metros 
para o córrego da prata (1 ponte), no município 
de Pancas/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103982&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103982-
202101221723235228-assinado.pdf#P103982 
 

150. Indicação n.º 089/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para aquisição de um Pilador de 
Café, com capacidade para 800 arrobas, para o 
município de Pancas/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103983&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103983-
202101221724584449-assinado.pdf#P103983 
 

151. Indicação n.º 090/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para aquisição de Secador de Café, 
com capacidade de 120 sacos, para o município 
de Pancas/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103984&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103984-
202101221726224607-assinado.pdf#P103984 
 

152. Indicação n.º 091/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para aquisição de uma 
retroescavadeira para o município de Pedro 
Canário/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103985&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103985-
202101221727519299-assinado.pdf#P103985 
 

153. Indicação n.º 092/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380033003700370034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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do Estado, para a aquisição de um secador de 
café com capacidade de cento e vinte sacos e 
uma máquina de pilar café com capacidade de 
oitocentas arrobas, para a Associação dos 
Agricultores Matias da Luz, distrito de Laginha, 
município de Pancas/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103986&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103986-
202101221731023676-assinado.pdf#P103986 
 

154. Indicação n.º 093/2021, do 
Deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para calçamento rural de dois mil e 
quinhentos metros em São João, no município 
de Águia Branca/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103987&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/103987-
202101221732360084-assinado.pdf#P103987 
 

155. Indicação nº 095/2021, do 
deputado Doutor Hudson Leal, ao governador 
do Estado, para realização de Calçamento Rural 
de aproximadamente 700 metros na Rodovia 
Wlademiro de Azevedo Carvalho -ES 190 na 
localidade de Patrimônio da Penha, município 
de Divino Espírito Santo/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104006&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104006-
202101251230563141-assinado.pdf#P104006 
 

156. Indicação n.º 096/2021, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para instalação de um redutor de 
velocidade no trecho advindo da Rodovia do 
Sol, sentido Nova Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104018&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104018-
202101251445312386-assinado.pdf#P104018 

157. Indicação n.º 097/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para reativar o Destacamento da 
Polícia Militar (DPM) em Nestor Gomes, 
conhecido como KM41, no município de São 
Mateus/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104042&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104042-
202101251650196048-assinado.pdf#P104042 
 

158. Indicação n.º 098/2021, da 
deputada Iriny Lopes, ao governador do 
Estado, para pavimentar e sinalizar a Rodovia 
ES-358 que liga os municípios de Linhares-ES e 
Vila Valério/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104044&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104044-
202101251712431234-assinado.pdf#P104044 
 

159. Indicação n.º 099/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, solicitando adoção para aquisição 
secador de café e pimenta - assentamento 3 
corações em Valparaiso, antigo Patrimônio do 
Quinze, no município de Vila Pavão/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104035&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104035-
202101251533161711-assinado.pdf#P104035 

 
160. Indicação n.º 100/2021, do 

deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, solicitando adoção para 
implantação de vídeo monitoramento e uma 
torre de extensão de internet para a região dos 
Quilômetros, visando atender a Associação 
Empresarial do Litoral Norte do Espirito Santo 
(ASSENOR), localizada no município de São 
Mateus/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380033003700370034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104034&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104034-
202101251532213367-assinado.pdf#P104034 
 

161. Indicação n.º 101/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, solicitando adoção para aquisição e 
implementação de torre de extensão de 
internet para região dos Quilômetros, no 
município de São Mateus/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104031&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104031-
202101251526134055-assinado.pdf#P104031 
 

162. Indicação n.º 102/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, solicitando adoção para aquisição 
de caminhão para o assentamento Bom Vista 
no município de Ecoporanga/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104020&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104020-
202101251511473201-assinado.pdf#P104020 

 
163. Indicação n.º 103/2021, do 

deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, solicitando adoção para aquisição 
de cortador de grama para o campo de futebol 
em Joassuba, município de Ecoporanga/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104021&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104021-
202101251512442266-assinado.pdf#P104021 

 
164. Indicação n.º 104/2021, do 

deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, solicitando adoção para aquisição 
de um caminhão com carroceria de madeira e 
capacidade 5 mil à 7 mil quilos, a ser destinado 
ao município de Ecoporanga/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104022&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104022-
202101251513399924-assinado.pdf#P104022 
 

165. Indicação n.º 105/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, solicitando adoção para aquisição 
de grupo gerador eletrogêneo trifásico a diesel 
com motor Perkins modelo 1106TAG e com 
potencia de 159kVA, para o município de 
Guaçui/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104023&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104023-
202101251514288830-assinado.pdf#P104023 
 

166. Indicação n.º 106/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, solicitando adoção para doação de 
material para calçamento rural, área de 
4.000m² nas comunidades da Penha, distrito 
Alto Santa Maria e Tabocas, distrito de Alto 
Caldeirão, no município de Santa Teresa/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104024&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104024-
202101251515216019-assinado.pdf#P104024 
 

167. Indicação n.º 107/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, solicitando adoção para aquisição 
de um secador de café com capacidade de 
cento e vinte sacas visando atender a 
Associação de Produtores Moradores da Área 
Influencia (APROMAI), no município de Santa 
Teresa/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104025&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104025-
202101251518357429-assinado.pdf#P104025 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380033003700370034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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168. Indicação n.º 108/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, solicitando adoção para 
pavimentação da Rodovia ES 358, no município 
de São Mateus/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104026&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104026-
202101251519261024-assinado.pdf#P104026 

 
169. Indicação n.º 109/2021, do 

deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, solicitando adoção para o 
recapeamento de toda a Comunidade do 
Recreio, no município de Santa Teresa/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104027&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104027-
202101251520271181-assinado.pdf#P104027 

 
170. Indicação n.º 110/2021, do 

deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, solicitando adoção para aquisição 
de um secador de café com capacidade de 
cento e vinte sacos e uma maquina de pilar 
café com capacidade de oitocentas arrobas, 
para a Associação dos Agricultores Matias da 
Luz, distrito de Laginha, município de 
Pancas/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104028&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104028-
202101251521418058-assinado.pdf#P104028 

 
171. Indicação n.º 111/2021, do 

deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, solicitando adoção para calçamento 
rural de mil e oitocentos metros na Serra do 
Peroni, em Lombardia, no município de Santa 
Teresa/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104029&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104029-
202101251522548060-assinado.pdf#P104029 
 

172. Indicação n.º 112/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, solicitando adoção para aquisição 
de uma ambulância, para auxiliar a Secretaria 
Municipal de Saúde do município de Ponto 
Belo/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104030&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104030-
202101251523583842-assinado.pdf#P104030 
 

173. Indicação n.º 113/2021, do 
deputado Doutor Hércules, ao governador do 
Estado, para destinar os recursos públicos 
gerados com a implantação da Loteria 
Capixaba (LOTECA), para investimentos em 
Saúde Pública e no fortalecimento do 
Programa Nota Capixaba - projeto de repasse 
de recursos as entidades do terceiro setor via 
SEFAZ - projeto de cidadania fiscal da 
Secretaria Estadual da Fazenda. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104055&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104055-
202101251944477532-assinado.pdf#P104055 
 

174. Indicação n.º 114/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, solicitando a macrodrenagem, 
pavimentação e construção de bueiros na 
Comunidade de Castelinho, município de 
Vargem Alta/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104080&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104080-
202101261655200530-assinado.pdf#P104080 
 

175. Indicação n.º 115/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380033003700370034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Estado, solicitando a reforma e revitalização do 
campo sintético estadual “Bom de Bola”, no 
distrito Serramar, Bairro Nova Almeida, no 
município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104077&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104077-
202101261653120840-assinado.pdf#P104077 
 

176. Indicação n.º 116/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, solicitando a disponibilidade e 
aplicação de Revsol na Rodovia Estadual que 
compreende a Comunidade de Castelinho, 
município de Vargem Alta até São Bento de 
Urânia, município de Alfredo Chaves/ES - 
trecho de aproximadamente 04 quilômetros. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104081&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104081-
202101261659363817-assinado.pdf#P104081 
 

177. Indicação n.º 117/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, solicitando a realização de Obras de 
Recapeamento do Asfalto do Centro de São 
Gabriel da Palha - ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104095&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104095-
202101261904171016-assinado.pdf#P104095 
 

178. Indicação n.º 118/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para implantação de Escola 
Municipal de Ensino Integral (EMEI) no Bairro 
Jardim Camburi, no município de Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104053&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104053-
202101251832417435-assinado.pdf#P104053 

179. Indicação n.º 119/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para manter ativa a Escola Estadual 
de Ensino Fundamental e Médio 
Desembargador Carlos Xavier Paes Barreto e 
do Núcleo de Atividades de Altas 
Habilidades/Superdotação (NAAH/S) em 
funcionamento no Bairro Praia do Suá, no 
município de Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104051&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104051-
202101251822119453-assinado.pdf#P104051 
 

180. Indicação n.º 120/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para o incentivo e ampliação da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) em todo o 
Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104050&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104050-
202101251821107732-assinado.pdf#P104050 
 

181. Indicação n.º 121/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para a inclusão das Pessoas com 
Deficiência (PCDs) na lista de prioridades no 
programa de imunização contra a Covid -19. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104049&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104049-
202101251819481481-assinado.pdf#P104049 
 

182. Indicação nº 122/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para a inclusão agricultores e 
feirantes no plano de imunização contra a 
Covid-19. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104048&arquivo=Arqui

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380033003700370034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104077&arquivo=Arquivo/Documents/IND/104077-202101261653120840-assinado.pdf#P104077
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104077&arquivo=Arquivo/Documents/IND/104077-202101261653120840-assinado.pdf#P104077
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104077&arquivo=Arquivo/Documents/IND/104077-202101261653120840-assinado.pdf#P104077
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104077&arquivo=Arquivo/Documents/IND/104077-202101261653120840-assinado.pdf#P104077
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104081&arquivo=Arquivo/Documents/IND/104081-202101261659363817-assinado.pdf#P104081
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104081&arquivo=Arquivo/Documents/IND/104081-202101261659363817-assinado.pdf#P104081
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104081&arquivo=Arquivo/Documents/IND/104081-202101261659363817-assinado.pdf#P104081
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104081&arquivo=Arquivo/Documents/IND/104081-202101261659363817-assinado.pdf#P104081
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104095&arquivo=Arquivo/Documents/IND/104095-202101261904171016-assinado.pdf#P104095
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104095&arquivo=Arquivo/Documents/IND/104095-202101261904171016-assinado.pdf#P104095
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104095&arquivo=Arquivo/Documents/IND/104095-202101261904171016-assinado.pdf#P104095
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104095&arquivo=Arquivo/Documents/IND/104095-202101261904171016-assinado.pdf#P104095
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104053&arquivo=Arquivo/Documents/IND/104053-202101251832417435-assinado.pdf#P104053
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104053&arquivo=Arquivo/Documents/IND/104053-202101251832417435-assinado.pdf#P104053
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104053&arquivo=Arquivo/Documents/IND/104053-202101251832417435-assinado.pdf#P104053
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104053&arquivo=Arquivo/Documents/IND/104053-202101251832417435-assinado.pdf#P104053
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104051&arquivo=Arquivo/Documents/IND/104051-202101251822119453-assinado.pdf#P104051
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104051&arquivo=Arquivo/Documents/IND/104051-202101251822119453-assinado.pdf#P104051
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104051&arquivo=Arquivo/Documents/IND/104051-202101251822119453-assinado.pdf#P104051
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104051&arquivo=Arquivo/Documents/IND/104051-202101251822119453-assinado.pdf#P104051
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104050&arquivo=Arquivo/Documents/IND/104050-202101251821107732-assinado.pdf#P104050
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104050&arquivo=Arquivo/Documents/IND/104050-202101251821107732-assinado.pdf#P104050
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104050&arquivo=Arquivo/Documents/IND/104050-202101251821107732-assinado.pdf#P104050
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104050&arquivo=Arquivo/Documents/IND/104050-202101251821107732-assinado.pdf#P104050
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104049&arquivo=Arquivo/Documents/IND/104049-202101251819481481-assinado.pdf#P104049
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104049&arquivo=Arquivo/Documents/IND/104049-202101251819481481-assinado.pdf#P104049
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104049&arquivo=Arquivo/Documents/IND/104049-202101251819481481-assinado.pdf#P104049
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104049&arquivo=Arquivo/Documents/IND/104049-202101251819481481-assinado.pdf#P104049
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104048&arquivo=Arquivo/Documents/IND/104048-202101251818254135-assinado.pdf#P104048
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104048&arquivo=Arquivo/Documents/IND/104048-202101251818254135-assinado.pdf#P104048


46 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021 

 

vo/Documents/IND/104048-
202101251818254135-assinado.pdf#P104048 
 

183. Indicação n.º 123/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para a criação do painel Covid 
Educação. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104078&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104078-
202101261653462872-assinado.pdf#P104078 
 

184. Indicação n.º 124/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para ampliação da atuação dos 
projetos do eixo social, que visam combater o 
feminicídio, do Programa Estado Presente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104079&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104079-
202101261655104436-assinado.pdf#P104079 
 

185. Indicação n.º 125/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para programa de identificação de 
áreas desmatadas com construções irregulares 
e a notificação dos infratores. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104076&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104076-
202101261653029433-assinado.pdf#P104076 
 

186. Indicação n.º 126/2021, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, solicitando a implementação de 
medidas concretas por meio de convênio com 
o Município de Guarapari, na concretização da 
reforma da quadra de esportes do Bairro Santa 
Mônica, a qual, em razão de sua precariedade, 
não proporcionam a fruição devida para lazer e 
recreação. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104106&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104106-
202101271519178274-assinado.pdf#P104106 
 

187. Indicação n.º 127/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, solicitando a realização de obras 
revitalização do Centro de São Gabriel da 
Palha, contando com recuperação da 
pavimentação asfáltica, ampliação e melhoria 
da rede de esgoto e do Projeto “Calçada 
Cidadã”. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104117&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104117-
202101271705350918-assinado.pdf#P104117 
 

188. Indicação n.º 128/2021, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, solicitando a promoção de ações para 
investigar a mortalidade de peixes na Lagoa de 
Carapebus, município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104114&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104114-
202101271700323879-assinado.pdf#P104114 
 

189. Indicação n.º 129/2021, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, solicitando a promoção de campanha 
de enfrentamento a violência doméstica e 
familiar. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104115&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104115-
202101271701462631-assinado.pdf#P104115 
 

190. Indicação n.º 130/2021, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, solicitando a promoção da restauração 
do Mercado da Capixaba, localizado no Centro 
de Vitória/ES. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
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digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104111&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104111-
202101271643523231-assinado.pdf#P104111 
 

191.Indicação n.º 131/2021, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, solicitando reforço do policiamento 
ostensivo no Morro do Moreno, Vila Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104109&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104109-
202101271600543955-assinado.pdf#P104109 
 

192. Indicação n.º 132/2021, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, solicitando a promoção de ações para 
evitar a degradação ambiental no arquipélago 
de Itatiaia, localizado nas proximidades de 
Itapoã, Vila Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104108&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104108-
202101271559337703-assinado.pdf#P104108 

 
193. Indicação n.º 133/2021, do 

deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para incluir nas primeiras fases do 
calendário de vacinação aos grupos 
prioritários, com a devida prioridade, os 
trabalhadores de Transporte Escolar e do 
Transporte de Turismo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104129&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104129-
202101281417034501-assinado.pdf#P104129 

 
194. Indicação n.º 134/2021, do 

deputado Doutor Hudson Leal, ao governador 
do Estado, para denominar “Rodovia Ernesto 

Domingos Bobbio”, o trecho da ES-358 que liga 
os municípios de Sooretama a Vila Valério/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104143&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104143-
202101291202325318-assinado.pdf#P104143 
 

195. Indicação n.º 135/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para que seja incluído ao projeto de 
ampliação da Rodovia ES-010 (Serra - trecho da 
Av. Abdo Saad, Bairro Jacaraípe) a entrada do 
Bairro Costa Bela/ Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104158&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104158-
202101291753334540-assinado.pdf#P104158 
 

196. Indicação n.º 136/2021, do 
deputado Gandini, ao governador do Estado, 
para que seja implementado um Posto 
Avançado de Polícia Militar para possibilitar a 
realização do policiamento ostensivo 24 horas 
no distrito de Itaúnas, no município de 
Conceição da Barra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104162&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104162-
202101301519425018-assinado.pdf#P104162 
 

197. Indicação n.º 137/2021, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para que todos profissionais da saúde 
das áreas públicas e privadas, em atividade, 
que comprovadamente estejam expostos ao 
contagio sejam incluídos no grupo prioritário 
de vacinação contra o coronavírus. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104165&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104165-
202102011141157345-assinado.pdf#P104165 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380033003700370034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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198. Indicação n.º 138/2021, do 
deputado Gandini, ao governador do Estado, 
para que seja implementado um programa 
social destinado à concessão de hospedagem 
gratuita no Centro de Vitória aos 
acompanhantes de pessoas, que sejam 
residentes em cidades do interior do Estado, 
que estejam internadas na rede estadual de 
saúde, objetivando garantir hospedagem de 
forma gratuita, bem como promover a 
revitalização de prédios históricos localizados 
no Centro de Vitória. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104180&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104180-
202102011448347441-assinado.pdf#P104180 
 

199. Indicação n.º 139/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para pavimentação do trecho que 
liga o município de Marilândia e o distrito de 
São Rafael, no município de Linhares/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104188&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104188-
202102011637405557-assinado.pdf#P104188 
 

200. Indicação n.º 140/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para pavimentação do trecho entre 
os municípios de Rio Bananal e Governador 
Lindenberg/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104187&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104187-
202102011636413680-assinado.pdf#P104187 
 

201. Indicação n.º 141/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para priorização da vacinação, 
contra a Covid-19 dos profissionais da 
Educação. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104135&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104135-
202101281532102571-assinado.pdf#P104135 
 

202. Indicação n.º 142/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para implantação de iluminação 
pública do cemitério no distrito de Vila 
Paulista, no município de Barra de São 
Francisco/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104134&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104134-
202101281529097255-assinado.pdf#P104134 
 

203. Indicação n.º 143/2021, do 
deputado Gandini, ao governador do Estado, 
para que seja implementado um projeto para a 
construção de um ponto de apoio para 
descanso e utilização pelos acompanhantes de 
pacientes que se encontrem em tratamento de 
Hemodiálise, a ser construído e instalado no 
imóvel de propriedade do Governo do Estado 
situado na Rua José Luís de Matos, nº 50, 
Bairro Maruípe, Vitória/ ES, próximo ao Centro 
de Hematologia e Hemoterapia do Espírito 
Santo (HEMOES). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104193&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104193-
202102011705218093-assinado.pdf#P104193 
 

204. Indicação n.º 144/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para aquisição de uma grade 
aradora para a Associação de Agricultores do 
Poço Azul, no município de Barra de São 
Francisco/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104132&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104132-
202101281524142404-assinado.pdf#P104132 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380033003700370034003A00540052004100, Documento assinado 
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Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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205. Indicação n.º 145/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para implantação de uma academia 
popular no Bairro Cruzeiro, no município de 
Barra de São Francisco/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104131&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104131-
202101281520253807-assinado.pdf#P104131 
 

206. Indicação n.º 146/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para pavimentação da Rodovia ES 
360, entre os municípios de Rio Bananal e 
Governador Lindenberg./ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104186&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104186-
202102011621534598-assinado.pdf#P104186 
 

207. Indicação n.º 147/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, solicitando reforma e Ampliação com 
construção de quadra poliesportiva, na Escola 
Ensino Fundamental Lacy Zuleica Nunes, do 
Bairro André Carlone, no município da 
Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104199&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104199-
202102011717335766-assinado.pdf#P104199 
 

208. Indicação n.º 148/2021, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, solicitando obras de manutenção e 
ampliação da EEEM Nossa Senhora de Lourdes, 
no município de Pinheiros/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104202&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104202-
202102011806525051-assinado.pdf#P104202 

209. Indicação n.º 149/2021, do 
deputado Erick Musso, ao governador do 
Estado, para instalação de redutores de 
velocidade na Rodovia Cel. Leôncio Vieira - ES-
185, na localidade de São Francisco. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=104208&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/104208-
202102021159069620-assinado.pdf#P104208 
 
*EXPEDIENTE PUBLICADO CONFORME 
DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO SIALES 
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Senhor presidente, justificar o voto.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) - Pela ordem! 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) -  

Presidente, pela ordem! 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) - Só um minuto. 
Quem pediu pela ordem?  
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Eu 

pedi.  
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Deputado Quintino, justificar o voto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Deputado Coronel Quintino pediu 
primeiro e, logo em seguida, o Doutor Hércules. 

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Pode ir.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) -  
Não, só para justificar o voto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) -  V. Ex.a  vai justificar o voto? 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Sim. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) -  E V. Ex.a também?  
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O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) -  Sim. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) - Então, concedo a palavra ao 
deputado Coronel Alexandre Quintino.  

V. Ex.a tem o tempo regimental para 
justificação de voto. Logo em seguida, o nosso 
deputado saúde, Hércules Silveira Sampaio 
Santos. 

 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

- (PSL) - Senhor presidente desta Casa, 
deputado Marcelo Santos; demais deputados 
que integram aqui a nossa sessão plenária 
virtual e sessão plenária presencial, fizemos 
quatro indicações ao Governo do Estado; 
indicações muito importantes para a região de 
Itapemirim, Marataízes... 

A primeira indicação que fizemos foi a 
retomada de obras da construção da ponte de 
Caculucagem, na Rodovia 060, em Marataízes. É 
uma ponte muito importante, que visa melhorar 
a mobilidade dos moradores de Itapemirim, 
Presidente Kennedy e Marataízes.  

Essa construção também visa preservar a 
lagoa, que ocorreu com o rompimento da 
rodovia. Então, é uma importante ponte que 
precisa ser retomada, aquela obra naquela 
região, porque serve para melhorar a 
mobilidade das pessoas para Presidente 
Kennedy, Marataízes, e Itapemirim. A 
construção se encontra parada e a gente já 
conversou com o diretor do DER, faz essa 
indicação ao Governo do Estado para que as 
obras sejam retomadas na ponte de 
Caculucagem. 
 Outra importante indicação que fizemos 
foi para o engordamento da faixa litorânea da 
praia de Itaipava. Com a erosão que está 
acontecendo naquele espaço da praia de 
Itaipava, está diminuindo muito o local para os 
banhistas e, até mesmo, as plantas que lá se 
fazem presentes, a vegetação está diminuindo 
bastante. Então é necessário que haja o 
engordamento daquela areia da praia de 
Itaipava para melhorar as condições dos 
banhistas daquela região, não só de Itapemirim, 
mas de toda a região do Sul do estado, que 

procuram a praia de Itaipava. Essa também foi 
nossa indicação, o engordamento da praia de 
Itaipava. 
 Fizemos também a indicação para a 
conclusão das obras de pavimentação e 
reabilitação do contorno que liga a Rodovia 487, 
que liga Itapemirim a Rio Novo do Sul. Lá tem 
uma estrada que liga a região de Piabanha, que 
passa pela Ilha do Leandro, que chega a Itaoca e 
Itaipava. 
 A rodovia não foi terminada, então 
fizemos a indicação para que houvesse a 
conclusão e reabilitação de toda aquela rodovia 
que liga aquela região de Piabanha até Itaoca. 
Necessário se faz, também, o término dessas 
obras. 
 E também fizemos, por último a 
indicação da reabilitação da Rodovia 060, 
naquele trecho que liga o bairro Monte Aghá, 
em Piúma, até Itaipava. Ou seja, a estrada já se 
encontra de maneira deteriorada. Necessária se 
faz, então, uma reabilitação dessa área, de 
Itaipava até a região de Monte Aghá, Piúma. 
 Senhor presidente, muito obrigado! 
Devolvo a fala a V. Ex.ª. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Obrigado, deputado Coronel 
Alexandre Quintino. 
 Neste momento, concedo a palavra a 
ele, Doutor Hércules Silveira, pelo tempo 
regimental. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Senhor presidente, prezados colegas deputados 
e deputadas, com muita saudade da nossa 
tribuna. 
 Quero lembrar também que, ontem, um 
jornalista escreveu alguma coisa sobre a nossa 
máscara. Quero dizer que essa máscara foi 
aprovada pelos especialistas, não foi invenção 
minha, foi de quem entende dessa questão da 
pandemia e esta máscara protege em cima dos 
lábios e o som está saindo embaixo. Então, na 
verdade, nossa máscara não tem condições de 
transmitir ou de poder aspirar alguma coisa com 
relação ao vírus. 
 Na verdade, presidente, 
regimentalmente eu teria seis minutos, porque 
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fiz duas indicações, mas vou economizar o 
tempo, falar só em três minutos. 
 Nossa indicação é com relação ao 
sistema de logística reversa de medicamentos 
domiciliares vencidos ou em desuso. O que 
acontece? Há cerca de uns seis anos, já fiz várias 
incursões, várias audiências públicas, já fiz 
seminário nesse sentido - desculpe falar em 
primeira pessoa, mas puxei essa discussão na 
Casa, Dr. Emílio, porque um menino chamado 
Fernando, três anos de idade, cerca de seis anos 
atrás, achou um comprimido na rua, no 
município de Serra, tomou e morreu. 
 Então é preciso que a gente lute para 
que isso seja regulamentado. Porque, às vezes, 
o médico receita vinte comprimidos, a caixa tem 
vinte e quatro. O que fazer com quatro 
comprimidos? Jogar no vaso e dar descarga, vai 
para o lençol freático, não pode fazer isso; jogar 
na rua, alguém acha, toma e morre. 
 Então, na verdade, é preciso que os 
fabricantes - não vamos penalizar as farmácias, 
principalmente as pequenas, porque aqueles 
grandes cartéis estão quebrando as pequenas 
farmácias - tenham a obrigação de recolher esse 
medicamento e enviar para o local certo ou que 
faça incineração, enfim. Que o fabricante, 
aquele que ganha mais, é que tem que tomar 
conta disso, tem essa obrigação. 
 Então nossa indicação é essa. Isso, hoje, 
em nível nacional, já está sendo discutido. Tinha 
parado há muito tempo e, felizmente, agora 
estão novamente discutindo essa questão. 
 E fizemos, nesses dezenove segundos 
que faltam, então ainda tenho direito, quero 
falar aqui sobre a Loteria Capixaba, a famosa 
Loteca. 
 Presidente, eu teria seis minutos, então, 
porque são duas indicações: três em cada uma. 
 Se V. Ex.ª me permitir... 
 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - V. Ex.ª tem aqui a permissão da 
Mesa Diretora, inclusive do meu 2.º Secretário, 
o Coronel Alexandre Quintino, e sob os olhares 
dos colegas em plenário. V. Ex.ª tem o tempo. 
 Mais três minutos para o Doutor 
Hércules. 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Muito obrigado! Parece que o Dr. Emílio quer 
um aparte. Quer um aparte, Dr. Emílio? Chegou 
perto do microfone... 
 
 O Sr. Dr. Emílio Mameri - (PSDB) - Eu 
estava pedindo pela ordem para falar depois. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Ah, 
muito bem. 
 Então a outra indicação nossa é para 
destinar os recursos públicos gerados com a 
implantação da Loteria Capixaba, a famosa 
Loteca, para investimento em saúde pública e 
no fortalecimento do programa Nota Capixaba. 
O projeto é que sejam repassados esses 
recursos para entidades do terceiro setor. 
 O que é esse terceiro setor que não se 
falava aqui e que eu venho lutando há muitos 
anos por isso? São entidades sem fins lucrativos, 
tipo a União dos Cegos; Apaes; Pestalozzi; 
Acacci, do câncer infanto-juvenil; a Afecc, que é 
o hospital Santa Rita e outros tipos de cânceres. 
 Então essa luta nossa é para que seja 
destinada parte desses recursos arrecadados 
para as entidades sem fins lucrativos, e não só 
para fazer estradas e fazer pontes. É muito 
importante fazer estradas e fazer pontes, mas 
vamos cuidar de vidas! Agora nós estamos 
vendo quanto vale a vida, mas há mais de 
quarenta anos que eu tenho de formado que eu 
venho falando: saúde, saúde e saúde! 
 Só agora com a pandemia que nós 
estamos vendo o valor da saúde e o valor, 
também, de você manter todos os cuidados 
para não ficar doente. É importante curar a 
doença? Sim, mas por enquanto é a vacina. 
Enquanto não tiver a vacina... 
 Mesmo depois de vacinado você tem 
que continuar com todos os cuidados. Então, 
mais importante do que curar a doença é evitar 
a doença. Não tem remédio melhor do que a 
prevenção. 
 Então nossa luta é essa e vamos 
continuar falando em três assuntos aqui nesta 
Casa ou fora dela: o primeiro é saúde, o 
segundo é saúde e o terceiro é saúde. 
 Obrigado, presidente. Obrigado, 
secretário. 
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 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Obrigado, deputado Hércules 
Silveira. 
 Com a palavra o Dr. Emílio Mameri pelo 
tempo regimental de três minutos. Por favor, o 
cronômetro. 
 A palavra é de V. Ex.ª e a satisfação é de 
todos nós aqui no plenário, da TV Assembleia, 
dos canais de comunicação e da rede social. 
 Emílio Mameri com a palavra.  
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Bom dia a todos, às pessoas que nos assistem, 
às pessoas que estão na galeria, aos 
funcionários da TV Assembleia, deputados e 
deputadas, nosso presidente no momento, 
Marcelo, o secretário Coronel Alexandre 
Quintino. 
 Eu quero, nesta oportunidade, agradecer 
a aprovação de duas indicações que fizemos, 
importantes, e que vão fazer a diferença para a 
população. 
 E aproveitar a oportunidade, 
corroborando as palavras do nosso secretário 
Coronel Quintino, eu venho trabalhando desde 
o início do ano passado a respeito daquela 
estrada importantíssima para o turismo e para o 
desenvolvimento regional, e tivemos 
dificuldades. 
 A metade daquela estrada foi feita pelo 
Governo Estadual e está em ótimas condições. 
O restante foi feito pela prefeitura e nós 
tivemos muitos problemas. A obra parou. Tem 
quatro quilômetros, já tem tudo fotografado, já 
fiz matéria sobre aquilo, e tenho trabalhado 
com o Maretto já há muito tempo. 
 Tivemos uma grande dificuldade: foi 
conseguir o projeto que estava sendo executado 
pela prefeitura. Demoramos aí uns oito meses 
para conseguir esse projeto. Esse projeto já está 
há aproximadamente seis meses com o DER, 
com o Maretto. Está sendo estudada nova 
planilha para o Estado. Já temos o compromisso 
do Renato Casagrande já há algum tempo, 
nosso governador, para que possamos entregar 
aquela obra inacabada - dinheiro público gasto 
de uma maneira que não traz resultados para a 
sociedade - para que ela possa, sim, cumprir o 
seu objetivo maior, que é propiciar melhores 

condições de vida para toda a população, 
melhorando a logística dos turistas e o 
escoamento de produção.  

É importante nós estarmos juntos nessa 
batalha. O deputado levantou essa questão, 
mas eu queria trazer essa informação para o 
deputado, do trabalho que já estamos 
desenvolvendo há quase mais ou menos um ano 
e meio, e que as perspectivas, realmente, são 
muito boas para que a gente possa terminar 
aquele trecho e entregar essa importante obra 
para a sociedade. 

Muito obrigado. Um abraço a todos. 
 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Pela 

ordem, senhor presidente, Marcelo Santos. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) - Pela ordem, deputado Torino 
Marques. 

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Muito 

obrigado, querido. Muito obrigado às pessoas 
que nos assistem agora, aos telespectadores da 
TV Assembleia. Nove horas e vinte e dois 
minutos. 

É com satisfação muito grande que eu 
falo hoje aqui. V. Ex.ª leu, no início dos trabalhos 
para simples despacho, uma indicação minha de 
um projeto de lei, é o Projeto de Lei n.º 
01/2021. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) - Deputado Torino, para 
abrilhantar mais a manifestação de V. Ex.ª, V. 
Ex.ª quer justificar o voto? 

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Não, 

eu quero somente falar sobre esse projeto.  
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) - Então, eu vou receber a fala de V. 
Ex.ª como justificação de voto. 

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Pode 

ser. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) - A palavra é de V. Ex.ª.  
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O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Eu 
quero agradecer muito às pessoas que entram 
em contato com o meu gabinete, pedindo que a 
gente faça algumas indicações. E essa indicação 
foi também de uma pessoa que nos acompanha 
há muito tempo na comunicação, há trinta e 
cinco anos no mercado capixaba, e eu quero 
agradecer. É a respeito das concessionárias das 
empresas, que estabelece que as 
concessionárias de fornecimento de água e 
energia, que atuam no estado, não poderão 
negar, ou seja, obstaculizar a religação dos 
serviços em caso de inadimplência de inquilino, 
proprietário ou possuidor anterior do imóvel.  

É muito simples, a pessoa, às vezes, quer 
alugar um imóvel e tem que pedir a religação da 
água e da luz. Aí, a concessionária agora está 

dizendo que não pode religar, porque tem um 
débito anterior. Só que esse débito anterior 
não tem nada a ver com o atual inquilino que 
está entrando. 

Então, a gente está entrando com esse 
projeto de lei para facilitar a vida das pessoas no 
estado Espírito Santo, porque é realmente um 
absurdo. A pessoa vai alugar um apartamento, 
vai pedir para religar a luz e diz que tem um 
débito anterior, e esse débito é da pessoa que 
estava com imóvel alugado anteriormente. 

Obrigado, senhor presidente. Bons 
trabalhos aí à frente da presidência da 

Assembleia Legislativa do Espírito Santo. 
 

 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Muito obrigado, deputado Torino 
Marques. A população do Espírito Santo 
agradece o trabalho de V. Ex.ª, junto com os 
demais pares. 

Neste momento, terminada a fase do 
Expediente, passamos à Ordem do Dia. 

Enquanto as comissões permanentes se 
organizam, fica suspensa a inclusão de matérias 
na pauta, o que faremos a partir de segunda-
feira, tendo em vista a construção coletiva que 
estamos fazendo, a composição das comissões. 
Comissões essas que vão deliberar as matérias 
que tramitam nesta Casa, oriunda dos 
parlamentares e dos poderes constituídos e de 
iniciativa popular. 

Passamos, então, neste momento ao 
Grande Expediente, Liderança Partidária.  

Com a palavra o líder do bloco, deputado 
Dary Pagung. (Pausa) 

Tendo declinado, passamos aos 
Oradores Inscritos.  

Com a palavra o deputado Erick Musso, 
que declina. 

Atenda a ministra Iriny Lopes, por favor. 
Deputado Freitas. (Pausa) 
Declinando, deputado Fabrício Gandini. 

(Pausa) 
Declina. 
Ministra Iriny Lopes. (Pausa) 
A ministra Iriny Lopes está com problema 

técnico, não está conseguindo acessar. Está o 
contato aqui com o nosso coronel, que é do 
setor de informática. 

Deputada Janete de Sá, V. Ex.ª tem o 
tempo regimental de cinco minutos para se 
manifestar.   

Só aproveitando, enquanto a deputada 
Janete de Sá caminha até a tribuna, registrar a 
presença da ministra Iriny Lopes, que encontra 
problemas de acessar à nossa rede e participar, 
efetivamente, da sessão. A Mesa aceita a 
manifestação dela via telefone, e registra a 
presença da ministra Iriny Lopes. 

Com a palavra a deputada Janete de Sá, 
pelo tempo de cinco minutos. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Bom dia, 

deputado Marcelo, que preside a sessão; 
deputado Coronel Quintino, deputados que 
estão nesta sessão presencial e nossos colegas 
deputados e deputadas que estão na sessão 
remota. 

Nós temos mais um caso de feminicídio 
no estado do Espírito Santo e precisamos dar 
um basta nisso, porque nós já não aguentamos 
mais. É revoltante, deputado Quintino assistir 
quase que todos os dias uma mulher ser 
espancada ou ser morta no estado do Espírito 
Santo. 

Neste caso, aconteceu na tarde de 
segunda-feira, onde Cleidiane Gonçalves de 
Souza Santos foi morta a facadas no bairro 
Nossa Senhora Aparecida, no município de 
Ecoporanga, que é no Norte do nosso estado. 
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Um município que eu conheço muito, inclusive a 
característica daquela população, e causa 
espanto ver o quanto a violência tem tomado 
conta do Espírito Santo, no que se refere às 
mulheres que são vitimadas por essa violência 
machista. Ecoporanga, que é uma cidade que a 
gente não vê esse tipo de incidência, também 
entrar nas estatísticas como uma cidade que 
acontece, que também é contaminada pelo 
machismo que vem vitimando muitas mulheres. 
 De acordo com a Polícia Militar, o 
suspeito é o pai dos filhos da vítima. Ele já foi 
preso - ele foi preso três horas depois de ter 
cometido o crime, de ter matado Cleidiane.  

Cleidiane chegou a ser socorrida e foi 
encaminhada ao Hospital Fumatre, que é o 
único hospital existente no município de 
Ecoporanga, um hospital filantrópico que dá 
assistência à população local. De lá, como o caso 
era grave, ela foi encaminhada para um hospital 
de porte maior para o problema dela, que fica 
no município de Barra de São Francisco, vindo a 
óbito no trajeto devido à distância e à 
complexidade do problema dos golpes que ela 
levou. 
 Nós estamos esperando mais 
informações. Nós só sabemos que o suspeito, 
que é o pai das crianças e ex-marido de 
Cleidiane, tentou fugir por uma lavoura de café, 
mas os militares receberam informações da 
população e ele conseguiu ser pego, como eu 
disse, três horas depois de ter assassinado a sua 
esposa. 
 A participação da população nesse 
processo é muito importante, porque, graças à 
população ter se compadecido e ter tido a 
coragem de denunciar esse fato, foi possível 
pegar o agressor, pegar o assassino ainda em 
flagrante e ele acabou confessando a autoria do 
crime. 
 Cleidiane, como eu disse, chegou a ser 
socorrida. Ela era uma mulher ainda muito 
jovem e o homem que a matou tinha apenas 
quarenta e seis anos. Ou seja, o feminicídio no 
nosso estado não escolhe idade, classe social, 
ele está nos mais diversos municípios do Espírito 
Santo e ele precisa ser combatido. E a gente só 
combate esse machismo estrutural que existe 
no nosso estado com políticas públicas. 

 Nós temos uma lei - uma lei severa - que 
é a Lei Maria da Penha, mas ela não está dando 
conta de resolver esse problema que é 
estrutural, que é educativo, que precisa haver 
uma mudança de comportamento. 
 Enquanto nós não trabalharmos no 
sentido de estarmos buscando desde as fases 
iniciais na educação, estarmos procurando estar 
discutindo com os mais diversos segmentos da 
sociedade, nos bairros, nas associações de 
moradores, nas igrejas, em todos os espaços 
possíveis onde há organização das pessoas, nós 
vamos ter dificuldade de estarmos combatendo, 
de estarmos mudando essa concepção 
machista, que é estrutural, que ainda tem 
vitimado muitas mulheres no nosso estado por 
conta de o homem achar que ele é proprietário 
da mulher e, por isso, ela muitas vezes é 
espancada por cortar um cabelo, por ter ido à 
casa da mãe, por ter ido ao supermercado, por 
ter ido a um shopping, por ter conversado com 
algumas outras mulheres ou com homens. Essa 
mulher acaba sendo vitimada por conta desse 
ciúme, desse poder que o homem ainda 
considera ter sobre a mulher.  

É muito lamentável, deputados, e nós 
nesta Casa e no estado do Espírito Santo, 
precisamos enfrentar esse debate com 
profundidade, porque nós não aguentamos mais 
ver mulheres assassinadas no Espírito Santo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) - Muito obrigado, deputada Janete 
de Sá. 

Por um lapso da Mesa, eu acabei, na 
velocidade de passar para os outros oradores, 
eu pulei, mesmo tendo citado, o deputado 
Freitas, que neste momento está ao vivo na 
nossa sessão virtual. 

Neste momento eu concedo a palavra ao 
deputado Freitas, pelo tempo regimental de 
cinco minutos. 
 
 O SR. FREITAS - (PSB) - Muito bem, meu 
presidente, me ouve? (Pausa) 
 Deputado Marcelo? 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Pois não, deputado Freitas. 
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 O SR. FREITAS - (PSB) - Deputado 
Marcelo? 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Pois não. 
 

 O SR. FREITAS - (PSB) - Me ouve? 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Ouço.  
 A população do Espírito Santo ouve V. 
Ex.ª. 
 

 O SR. FREITAS - (PSB) - Ok. É só para me 
certificar que eu estou podendo falar para toda 
a sociedade capixaba e espírito-santense. 
 Quero cumprimentá-lo, 
cumprimentando todos os meus colegas que 
estão no plenário, que estão na sessão remota, 
deputados e deputadas, cumprimentar todo o 
povo capixaba. 
 Importante estarmos retomando todos 
os trabalhos no plenário da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 Eu tive oportunidade na posse, tive 
oportunidade no início dos trabalhos, na eleição 
da presidência, justificando o meu voto, dizer 
que nesses dois anos, nesse segundo tempo do 
Governo Renato Casagrande, dos trabalhos da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo e cumprindo o quarto mandato para o 
qual fui designado pela sociedade capixaba, 
especialmente pela sociedade do Norte do 
estado do Espírito Santo, eu quero focar no 
desenvolvimento do estado como um todo, mas 
principalmente em algumas questões 
importantes que desenvolvem realmente o 
Norte do estado do Espírito Santo, sobretudo o 
polo do Norte, a cidade que presta relevante 
serviço de saúde, de educação para o Norte do 
estado do Espírito Santo, que é a cidade de São 
Mateus.  
 Essa cidade bela, essa cidade que é a 
segunda cidade mais longínqua do estado do 
Espírito Santo, com quase quinhentos anos, com 
quase cinco séculos de existência, essa cidade 
que é importante desenvolvimento para o 
estado do Espírito Santo. 
 Eu quero dar ênfase, hoje, nobres 
deputados, nobres deputadas, querido 

presidente e querido povo capixaba, quero dar 
ênfase ao Rio Cricaré, ao Rio São Mateus, tão 
conhecido, tão importante para o nosso estado.  

Eu acredito que a história conta a 
relevância do Rio São Mateus quando da 
importação de negros para o Brasil aqui no 
Porto de São Mateus, a importância do Porto de 
São Mateus, a importância da exportação da 
mandioca produzida no Espírito Santo para todo 
o resto do mundo, através do Porto de São 
Mateus. E eu quero dizer com isso que o Rio 
Cricaré, o Rio São Mateus já foi um rio 
navegável por navios, com um volume de água 
expressivo, com uma importância inegável para 
a economia do estado do Espírito Santo e do 
Brasil como um todo. E a gente percebe hoje e 
sofre a salinização, a influência das correntes 
marítimas Rio São Mateus adentro.  

Isso mostra o assoreamento do rio, a 
mitigação das margens do rio pela força das 
marés, pela força e movimentação dos ventos. E 
isso fez com que as correntes marinhas 
alcançassem a captação da água do Saae em São 
Mateus. Todo o movimento ao longo dos anos 
das areias, com o assoreamento dos rios, com a 
diminuição do volume de águas do Rio Cricaré, 
com a mudança da foz do Rio Cricaré no 
encontro com o mar. Isso tudo fez com que as 
correntes marinhas conseguissem adentrar Rio 
Cricaré adentro e alcançasse a captação da água 
do Saae para o tratamento de água potável em 
São Mateus. 
 Então, eu acho que isso é um grande 
fator de desenvolvimento da nossa região, 
partindo de São Mateus. O Espírito Santo sabe 
que hoje São Mateus, frequentemente, por 
influência da maré, tem água salgada, 
literalmente salgada. A nossa água é captada 
exclusivamente do Rio Cricaré. Nós não temos 
uma grande represa ou uma grande barragem 
para ser alternativa para a captação da água 
para tratar o nosso povo, entendeu? Para matar 
a sede do nosso povo. 

Quatro anos atrás, cinco anos atrás, 
tivemos a total salinização das águas do Cricaré 
na localidade da captação. Mas a total, 
chegando aí a um sexto da salinização da água 
do mar. Um sexto da salinização da água do 
mar. E São Mateus teve um verdadeiro caos, um 
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verdadeiro problema, que está virando crônico, 
de salinização das suas águas. E a sugestão que 
vejo agora, por consequência do novo marco 
regulatório do saneamento básico, porque até 
então a gente tinha a oportunidade de fazer 
uma concessão pública para a Cesan, mas não 
foi o que alcançamos, forças políticas não 
permitiram que essa concessão fosse dada em 
várias oportunidades, e a última oportunidade 
foi no ano passado, quando trabalhamos muito 
para que essa concessão fosse dada, e a Cesan, 
com capacidade forte de investimento, com 
capacidade de crédito, pudesse fazer um grande 
investimento em tratamento de água, 
principalmente, mas também em tratamento de 
esgoto no município de São Mateus, para 
resolver o problema. Não tendo feito isso, o 
novo marco regulatório não permite mais a 
concessão direta aprovada pela Câmara 
(Inaudível) do município, da Cesan através do 
Estado... 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Obrigado, deputado Freitas. 
 

O SR. FREITAS - (PSB) - E aprovada pela 
Câmara, e a gente fazer essa concessão pública 
neste momento...  

Consigo falar? 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) - V. Ex.ª já excedeu dois minutos e 
meio além do tempo regimental. 

 
O SR. FREITAS - (PSB) - Presidente, sendo 

assim, preciso sugerir para o Estado, para o 
governador Renato Casagrande, que a saída 
para a dessalinização da água de Guriri precisa 
ser através da fixação da foz do Rio Cricaré. A 
foz do Rio Cricaré, quando da navegação de 
navios, a foz do Rio Cricaré era da ordem de 
cento e cinquenta metros, a fixação da foz, a 
largura do rio no encontro com o mar. Hoje a 
gente tem quase um quilômetro de fixação 
dessa foz, do encontro do rio com o mar. E não 
é possível a gente continuar com esse encontro 
nessa largura porque dá vazão para o mar entrar 
rio adentro. Então, a fixação da foz retornaria o 
leito do rio no encontro do mar... 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Para concluir, deputado Freitas. 

 
O SR. FREITAS - (PSB) - ...cento e 

cinquenta metros, e automaticamente a gente 
eliminaria a possibilidade da salinização do Rio 
Cricaré. 

Nesse sentido, quero fazer esse discurso, 
conclamar o governador Renato Casagrande, 
para que possamos fazer o estudo, o projeto, e 
executar a fixação na foz do Rio Cricaré para 
minimizar os problemas de São Mateus e de 
Conceição da Barra.  

Muito obrigado, presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) - Obrigado, deputado Freitas. 
Muito obrigado! 

Concedo a palavra, neste momento, ao 
deputado Luciano Machado. (Pausa) 

Tendo declinado, concedo a palavra ao 
deputado Luiz Durão. (Pausa) 

Tendo declinado, solicito agora ao meu 
2.º secretário que possa assumir a condução dos 
trabalhos para que eu possa me manifestar, sob 
os olhares do deputado Sergio Majeski. 

 
O SR. PRESIDENTE - (CORONEL 

ALEXANDRE QUINTINO - PSL) - Com a palavra o 
deputado Marcelo Santos. 

 
O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 

Senhor presidente, deputado no exercício, 
Coronel Alexandre Quintino, ladeado pelo 
deputado Hércules Silveira, colegas deputados 
em plenário, onde destaco o deputado 
Vandinho e o deputado Sergio Majeski, colegas 
que participam na sala virtual, você 
telespectador dos canais abertos e fechados da 
TV Assembleia, você que nos acompanha pela 
rede social, é muito legal poder voltar a esta 
tribuna iniciando oficialmente os trabalhos da 
Assembleia Legislativa. 

Temos ainda uma missão a ser cumprida, 
que é elegermos os novos presidentes e 
membros das comissões permanentes, 
temporárias e a ocupação de novos membros 
em outras comissões, mas, enfim, a reabertura 
dos trabalhos da Assembleia Legislativa, 
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oficialmente, a partir da leitura do Expediente, 
seja para simples despacho ou aquele que 
necessita de um quorum de no mínimo 
dezesseis deputados, teve, oficialmente, a 
abertura feita hoje. E tive a oportunidade de 
presidir essa sessão. 
 Mas para falar sobre o Espírito Santo que 
eu assumo a tribuna desta Casa, e do trabalho 
que todos nós, deputados, temos até o fim 
desta legislatura. Neste biênio, nós temos 
alguns desafios. Um deles é fazer com que todo 
o compromisso feito pelo Governo do Estado 
junto à população capixaba, ajudando esse 
estado a crescer e a se desenvolver, 
efetivamente aconteça. Para isso, nós temos 
que enfrentar talvez o grande mal, depois da 
Covid e da crise econômica, deputado Capitão 
Assumção e Coronel Alexandre Quintino, que é 
a burocracia. A burocracia, que tempos atrás foi 
criada para que pudesse evitar, por exemplo, a 
corrupção, é ela que mais proporciona a 
questão da corrupção, tendo em vista a 
dificuldade que o poder público e aqueles que 
prestam serviço para ele em executar, por 
exemplo, uma obra.  
 Imaginem vocês que nós temos 
dificuldades como, por exemplo, licenciamento 
ambiental, que é claro que tem que ter ali o 
segmento correto das regras ambientais, mas, 
infelizmente, a burocracia acaba atrapalhando o 
desenvolvimento de um município, de um 
estado e de uma nação. 
 O Hospital-Geral de Cariacica, deputado 
Hércules, por incrível que pareça, teve o seu 
licenciamento ambiental para fazer o início da 
sondagem e da terraplanagem que demorou um 
tempo que eu entendo que não é o tempo 
necessário para que pudesse emitir a licença ou 
corrigir aquilo que o Estado havia solicitado. Foi 
um tempo exagerado. Depois de autorizar o 
licenciamento, ter feito o licenciamento para 
fazer a terraplanagem, foi feita ali a base do 
hospital. Outro tempo que foi tomado, enorme, 
que poderia ser muito mais veloz, tendo em 
vista as ferramentas tecnológicas que nós temos 
em mãos para que pudesse aquele hospital sair 
do papel e efetivamente ser entregue para a 
população. Depois dessa base autorizada, foi 
solicitada a construção da edificação da primeira 

etapa do hospital. Mais uma outra licença teria 
que ser tirada.  
 Aí, eu pergunto: qual é o impacto 
ambiental que essa construção geraria uma vez 
que foi licenciada a terraplanagem, a fundação e 
depois para que faça erguer as colunas e tudo 
aquilo que é necessário para a construção de 
um hospital?  
 Essa burocracia, ela tem que ser 
eliminada, preservado ali tudo aquilo que reza a 
legislação de preservação ambiental, mas eu 
acho que o sistema ainda é muito burocrático. 
 Imagine você uma dita rodovia que já 
existe, e aí, precária, depois de tantos anos, o 
Estado vai refazê-la, sem ampliar nada, apenas 
retirar aquele asfalto que já está deteriorado e 
colocar uma nova massa, talvez recuperar a 
base fazendo ali a compactação devida e jogar 
uma nova massa de asfalto. Tem que fazer o 
licenciamento como se estivesse construindo 
uma nova rodovia. O que é isso? Se tivesse 
causando um novo impacto além daquele que já 
foi causado e licenciado tempos atrás, terá o 
Estado que pedir a ele próprio o licenciamento 
para poder refazer uma rodovia tão vital e 
importante para o desenvolvimento de um 
estado e de um país. 
 Diante disso, nós criamos um grupo de 
trabalho, aliás, o Governo do estado propôs a 
criação de um grupo de trabalho, que eu tenho 
a grata oportunidade de liderar aqui da 
Assembleia, junto com a Procuradoria-Geral do 
Estado, com procuradores da Assembleia, com a 
Secont, junto com a Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, junto com o DER, 
com a Secretaria de Transportes e Obras 
Públicas, junto com tantos outros atores para 
que nós possamos criar normas, no que 
compete à legislação estadual, e 
desburocratizar, deputada Janete, essas ações.  
 É inadmissível, por exemplo, a senhora ir 
a uma dita cidade com a emenda parlamentar 
da qual tem direito e apresentar essa emenda 
ao orçamento aprovada, e, na hora que o 
prefeito for solicitar o convênio para a liberação 
desse recurso para fazer uma pavimentação 
ligando um bairro a outro, essa obra não sair do 
papel, mesmo tendo o recurso liberado por 
conta da burocracia. 
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 Ora, o que a burocracia é maior do que o 
interesse público e da necessidade de uma 
população, deputado Hércules Silveira?  

Está na hora de a gente começar a 
pensar nisso.  

Aqui, no estado, graças ao governador 
que nós temos e a esta Assembleia, nós vamos 
mudar. Mas é preciso ter uma mudança maior, 
ampla, lá no Congresso Nacional.  

E eu tive oportunidade de conversar isso 
com o líder da bancada, deputado federal Da 
Vitória, que é um exemplo de parlamentar 
federal, que tem feito um trabalho muito 
bacana não só para o estado do Espírito Santo, 
mas para o Estado brasileiro. E nós vamos 
dialogar incluindo ele, inclusive, nesse grupo de 
trabalho para que ele possa discutir o que já 
tramita lá no Congresso Nacional, e apresentar 
novas propostas.  

A rodovia Leste-Oeste demorou onze 
anos para ser entregue à população. A avenida 
Alice Coutinho demorou muito mais, porque ela 
é anterior, seja por conta de uma 
desapropriação, desapropriação de uma área de 
novecentos metros parou a avenida Alice 
Coutinho por um ano e oito meses. É 
impressionante! A travessia da ferrovia que liga 
São Conrado, São Geraldo a São Conrado, a 
liberação demorou um ano e um mês. E aí, 
quem perdeu? E quem ganhou? Ninguém 
ganhou! O jogo é perde, perde! Mas quem 
perdeu mais foi a população que demorou a ver 
essa obra entregue. Ainda faltam alguns trechos 
a serem entregues, mas nós poderíamos estar 
fazendo outras tantas obras importantes para a 
população do Espírito Santo, e que não são 
feitas por conta dessa burocracia. E aí a 
responsabilidade é de todos nós.  

Por isso que eu quero parabenizar o 
governador Renato Casagrande por liderar este 
Estado, por ter essa visão estadista e por ser um 
cidadão que quer desburocratizar o poder, não 
é passar por cima de normas, não enxergando 
ali os problemas que podem ser causados por 
uma obra, os danos ambientais. Não! Não! Eu 
estou falando da burocracia!  

O cidadão, o servidor público tem que 
começar a perceber que o papel e a caneta dele 
não são mais importantes que a necessidade e o 

interesse público. Ele não precisa mais assinar, o 
sistema agora é digital. Então, a importância é o 
povo e não o rito.  

Então eu termino, aqui, a minha fala 
parabenizando esta Casa de Leis, que tem 
apoiado as ações do Governo, parabenizando o 
governador Renato Casagrande por liderar este 
Estado de forma, eu o considero como um 
estadista, a toda sua equipe e, naturalmente, 
dizendo à população do Espírito Santo que ela 
pode acreditar que nós teremos em breve uma 
norma que vai diminuir essa distância entre o 
Estado e você. E aí nós teremos grandes 
investimentos no Espírito Santo, principalmente 
nesses próximos dois anos.  

 Muito obrigado, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE - (CORONEL 

ALEXANDRE QUINTINO - PSL) - Devolvo a 
presidência ao deputado Marcelo Santos.  

 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) - Obrigado, deputado Coronel 
Alexandre Quintino, que, neste momento, me 
assessora, aqui, na condução dos trabalhos, 
junto com o deputado Hércules Silveira 
Sampaio.  

E neste momento eu convido ele, 
deputado Marcos Garcia, para fazer uso da 
tribuna. (Pausa) 

Tendo declinado, deputado Marcos 
Madureira. (Pausa) 

Tendo declinado, Pastor Marcos Mansur. 
(Pausa) 

Tendo declinado, deputada Raquel Lessa. 
(Pausa) 

Também declinando, Renzo Vasconcelos. 
(Pausa)  

E neste momento eu convido ele, o 
magnífico deputado Sergio Majeski, que não 
declina e que fará uso da tribuna.  

 Informo a V. Ex.ª que, além de ser 
transmitido pelos canais da tevê fechada e 
aberta, rede social, eu também estarei gravando 
o pronunciamento de V. Ex.ª para ficar 
guardado no meu arquivo pessoal.  

A palavra é de V. Ex.ª, pelo tempo 
regimental.  
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O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Muito 
obrigado pela deferência, presidente Marcelo 
Santos.  

Meus cumprimentos a V. Ex.ª e a todos 
os deputados que ainda se encontram, aqui, em 
plenário, e também àqueles que estão no 
plenário virtual. Meus cumprimentos também 
aos funcionários desta Casa. 

Retornamos, aqui, os trabalhos na 
segunda-feira, mas hoje é o primeiro dia que a 
gente tem condição de estar falando. Então,  
esperamos que seja um ano bastante produtivo 
para esta Casa, mas um trabalho produtivo 
colocando sempre a sociedade em primeiro 
plano, porque o que interessa é que a gente 
trabalhe o tempo inteiro sempre colocando os 
interesses da sociedade à frente de qualquer 
outro tipo de interesse.  

E nós já voltamos hoje no primeiro dia 
falando sobre a questão da educação e a 
situação dos professores. No ano passado foi 
anunciado que o Estado, a partir deste ano, iria 
adaptar o currículo e as escolas ao chamado 
novo ensino médio, o que então amplia a carga 
horária das escolas e muitos professores hoje, 
por exemplo, que têm duas cadeiras, porque 
quem é da área de educação sabe 
perfeitamente que para um professor conseguir 
ter um rendimento minimamente decente para 
sustentar a sua família é necessário que ele 
trabalhe no mínimo dois horários ou às vezes 
até três. E aí qual é o problema? Hoje os 
professores que têm, por exemplo, duas 
cadeiras, uma no Estado, uma na prefeitura ou 
as duas no Estado e trabalham, por exemplo, de 
manhã e à tarde, as pessoas estão tendo vinte 
minutos apenas para almoçar ou se locomover 
de uma escola para outra. E mesmo quando o 
professor ele, por exemplo, trabalha de manhã 
e à tarde na mesma escola são vinte minutos 
apenas para ele almoçar.  

Eu já cansei de ver nas escolas que eu 
visito porque, assim, às vezes ou mesmo antes 
disso, o professor trabalha, por exemplo, na 
Serra, numa escola de Serra e numa escola de 
Cariacica, então ele aproveitava o horário do 
recreio da manhã, que é de vinte minutos, para 
poder almoçar porque, nesse trajeto, 
obviamente ele não poderia fazer.  

Então, assim, é lamentável que não se 
coloque, que não tenha essa preocupação com 
o professor e, assim, quando se fecha uma  
escola, se fecha um público; quando se instala 
uma escola de tempo integral o que vai 
acontecer com os professores, se eles vão ter 
que perder carga horária, se eles vão ter que se 
virar, vão ter que abrir mão de um horário e tal, 
isso não interessa! Isso não interessa! O 
professor é sempre colocado em último plano.  

Eu me lembro uma vez na gestão do 
Paulo Hartung, que estava havendo toda aquela 
confusão na implantação da chamada Escola 
Viva naquela ocasião, e aí o então secretário, 
naquela época, disse assim: os professores e os 
alunos têm que entender que a escola não é do 
professor e a escola não é do aluno. A escola é 
do Estado e o Estado age de acordo com os 
interesses.  

Olha só, isso é desligado daquilo que diz 
o arcabouço legal sobre a legislação 
educacional, que os interesses têm que ser 
colocados em primeiro plano, obviamente, dos 
alunos, mas a escola se ela não é do professor, 
se ela não é do aluno, ela tampouco é do 
secretário ou do governador. E assim, quando 
você despreza tanto a classe de professores, 
como ocorre aqui no estado, e isso é histórico, é 
claro que o trabalho desses professores também 
fica comprometido de alguma forma, então, 
assim, é necessário que a gente tenha um outro 
olhar.  

Uma vez, isso já na gestão passada, a 
gestão do Hartung, uma vez conversando com o 
então secretário Haroldo eu disse de como 
tantos professores têm uma autoestima muito 
baixa e é impossível você achar que se os 
professores têm uma autoestima tão baixa que 
eles estejam altamente   estimulados a realizar 
um excelente trabalho dentro da sala de aula.  

Então, nós temos n problemas que são 
difíceis de ser resolvidos, não são resolvidos 
nem por um Governo, nem por dois Governos, 
porque são problemas históricos na educação, 
mas a gente tem que começar a resolver 
aqueles problemas que efetivamente podem 
resultar numa melhoria da qualidade 
educacional. E uma das questões é um outro 
olhar para o profissional da educação, ele tem 
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que ser olhado de outra forma; é um 
profissional que precisa ser cuidado 
permanentemente, porque tudo passa a ser 
culpa da educação, tudo é culpa da escola, 
quando se acha que a escola pode resolver, mas 
não se dá a infraestrutura necessária e a 
tranquilidade necessária que professores, 
pedagogos, diretores, coordenadores precisam 
para trabalhar.  

Então, agora mais essa questão da 
adaptação do novo ensino médio, que tem que 
ser feita, mas deveria ter sido pensada já com 
antecedência para ir amenizando o máximo 
possível o problema, sobretudo, desses 
professores que têm duas cadeiras, que têm 
duas matrículas, ou no Estado, uma no Estado 
ou na prefeitura.  

Então, nós esperamos que este ano 
também a Secretaria de Educação e o Governo 
do Estado passem a olhar o professor com um 
outro olhar e com um cuidado muito maior.  

Muito obrigado, deputado Marcelo.  
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) - Obrigado, deputado Majeski.  

Concedo a palavra ao deputado 
Theodorico Ferraço. (Pausa)  

Tendo declinado, deputado Torino 
Marques. (Pausa)  

Também declina. Deputado Vandinho 
Leite.  

V. Ex.ª, Vandinho, tem o tempo que o 
Regimento prevê.  

 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Senhor 

presidente desta sessão, deputado Marcelo 
Santos, senhores deputados e senhoras 
deputadas, público também que nos assiste 
através da TV Assembleia, bom dia a todos.  

Hoje, subindo à tribuna, começando 
mais um ano desta legislatura e, com certeza, 
será mais um ano que, como parlamentar aqui 
desta Casa, vou continuar de forma intensa 
defendendo os valores da família, defendendo a 
vida, defendendo os cidadãos capixabas, 
defendendo o consumidor capixaba de forma 
combativa e, com certeza, mais um ano de 
muito trabalho e muita entrega, porque quem 
me conhece sabe o quanto gosto de trabalhar e 

acredito que o mandato legislativo pode sim, e 
muito, trazer benefícios e muitas soluções para 
a sociedade capixaba.  

Falando sobre soluções, sabemos dos 
desafios que enfrentamos neste momento. O 
mandato de todos nós que estamos aqui na 
Assembleia, de todos os Poderes constituídos da 
nação, é verdade, mas mais especificamente 
aqui do Espírito Santo, estamos atentos e 
buscando acompanhar de perto as soluções 
encontradas na vacinação.  

O enfrentamento à pandemia da Covid-
19 tem que ser a pauta principal. Eu tenho dito 
nas minhas redes sociais o quanto eu acho 
importante as pessoas se vacinarem. Acredito 
que o Brasil atrasou e precisamos correr atrás 
do tempo perdido para que a gente possa 
evoluir na economia, porque evoluindo na 
economia, há geração de emprego, há geração 
de oportunidades. A pandemia, e o formato 
como ela se impôs, trouxe problemas no mundo 
todo, econômicos, e ainda no Brasil, com 
problemas econômicos que já vêm de alguns 
anos, atenuou-se a crise no nosso país e 
acredito eu que a vacinação é importante para a 
retomada do emprego, da economia desta 
nação.  

Essa vacinação, é importante que ela siga 
com o que já foi posto, inclusive, pelo Governo 
do Estado, mas que ela siga rigorosamente os 
critérios pré-estabelecidos, ou seja, vacinação 
prioritária para os profissionais de saúde, para 
as pessoas que possuem comorbidades, e aqui 
fica a ansiedade dos idosos que precisam sim 
ser priorizados e vacinados o quanto antes. É 
importante que essa vacina chegue nas 
periferias e nos mais pobres, e são pontos 
importantes que nós vamos acompanhar de 
perto, e já estamos acompanhando de perto 
neste mandato e neste ano que se inicia, no 
caso, a questão legislativa, mas, obviamente, eu 
não tive férias, trabalhei o tempo todo durante 
esse período de recesso.  

Também, senhor presidente, estamos 
acompanhando muito de perto todo o debate 
de volta e retorno às aulas. Acredito que é sim o 
momento de retorno às aulas, mas é um 
momento que precisam ser retornadas as aulas 
de forma segura. 
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Tenho percebido os esforços do repasse 
de recursos para as escolas, tenho 
acompanhado de perto a Secretaria de Estado 
da Educação e o repasse que está sendo feito 
para que as escolas possam ter condições 
financeiras de dar toda a segurança no 
ambiente de retorno às aulas dos alunos, estou 
falando da rede estadual.  

Preocupa-me um pouco as redes 
municipais, infelizmente os municípios não são 
organizados financeiramente como o Estado, 
boa parte dos municípios. É claro que o Espírito 
Santo tem as suas exceções, mas muitos 
municípios não têm as condições financeiras 
que o Estado tem.  

Então, como deputado, claro, porque a 
gente tem aqui um trabalho de acompanhar 
mais de perto os órgãos e, no caso da Educação, 
as escolas estaduais, mas, como parlamentar, 
precisamos acompanhar o Espírito Santo como 
um todo, sim, para fazer esse debate. E, em 
alguns momentos, até para propor apoio aos 
municípios, para que os mesmos consigam fazer 
com que as aulas retornem de forma segura.  É 
um ponto importante, também, que estamos 
acompanhando de perto esse esforço de 
retorno às aulas de forma segura. Acho que 
chegou o momento de retornar e acredito que 
os professores devam ser priorizados também 
no processo de vacinação, para um retorno 
ainda mais seguro das aulas. É claro que a 
população, como um todo, precisa ser vacinada, 
mas são pontos importantes. 
 E, para finalizar, senhor presidente, 
pedindo um minuto de paciência, tenho falado, 
também, sobre um ponto importante, um 
símbolo, não termos Carnaval este ano. Acho 
que não tem motivo nenhum para 
comemorações. Acho que recursos investidos 
nessa festa, no Brasil como um todo e não 
diferente aqui no Espírito Santo, de forma 
simbólica, poderiam ser recursos revertidos 
para a área da Saúde. E acredito que pontos e 
sinais como esses são importantes para que 
todos nós possamos dar exemplos para a 
sociedade. Então, é um conjunto de atividades.  

É claro que, no decorrer das próximas 
sessões, vamos trazer várias pautas com relação 
a esses pontos-chaves de início de ano, de 

mandato, mas, com certeza, de uma forma 
muito motivada, entrando em mais um ano na 
Assembleia Legislativa, buscando defender a 
população capixaba, senhor presidente. 
 Bom dia e que Deus abençoe a todos. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO - PSL) - Com a palavra o 
deputado Adilson Espindula. (Pausa) 
 Não estando presente, deputado 
Alexandre Xambinho. (Pausa) 
 Deputado Bruno Lamas. (Pausa) 
 Com a palavra o deputado Capitão 
Assumção. 
 
 O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - Pela 
ordem, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO - PSL) - Bruno Lamas 
presente? (Pausa) 
 
 O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - 
Senhor presidente, é o deputado Adilson 
Espidula, estou declinando em fazer uso da 
palavra, ok? 
  
 O SR. PRESIDENTE - (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO - PSL) - Ok. 

Com a palavra o deputado Capitão 
Assumção. 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - 
(PATRIOTA) - Obrigado, presidente. 
 Estamos aqui seguindo todas as 
orientações de segurança sanitária, mas não 
podemos viver numa paranoia. A gente se senta 
ali na cadeira de deputado, qual é a diferença - 
olha só em que mundo insano a gente está 
vivendo - de eu estar falando agora para vocês 
sem máscara, um negócio que não serve para 
porcaria nenhuma, todo mundo sabe disso. No 
Brasil, virou uma discussão ideológica, porque 
tem um presidente que não quer roubar e não 
deixa ninguém roubar, só quer fazer a coisa 
certa.  
 Se todo mundo seguisse o que o 
presidente falou, não teria esse monte de morte 
pelo Brasil afora, uma covardia que fizeram 
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porque não querem deixar o Bolsonaro 
trabalhar. Aí você se senta na baia, ali, olha só, 
na baia, parece um cavalo. Aí os cavalos se 
sentam ali para trabalhar e vem o segurança 
para pedir para colocar essa porcaria dessa 
máscara. Nós estamos ficando doidos, gente, e 
podemos virar malucos por causa da pandemia. 
Vamos tomar os cuidados certos? Vamos. Mas 
não vamos ser hipócritas. Porcaria! 
 Olha que o presidente está falando e 
está sem máscara. Coloca lá para o presidente, 
lá, por favor, a imagem lá. Está sem máscara. Aí 
você se senta ali para trabalhar, vem um 
segurança falar: deputado, coloca a máscara aí! 
Pelo amor de Deus, não sejamos insanos. 
 Agora, recentemente, o Facebook voltou 
atrás e disse que a hidroxicloroquina realmente 
tem fundamentação científica para tratamento 
precoce para Covid-19.  

Eu perdi a minha página com trezentos 
mil seguidores bolsonaristas porque eu 
publicava as coisas da hidroxicloroquina por 
pessoas que são cientistas. Uma delas, inclusive, 
morreu, há pouco tempo, vítima de câncer, que 
foi o Anthony Wong; e uma outra cientista, 
também, que se debruçou sobre a 
hidroxicloroquina.  

E nós ficamos nessa palhaçada de seguir 
essa corrente ideológica do mal, esses 
esquerdistas do inferno que querem apostar em 
roubar o dinheiro do povo, nos leitos de UTIs! E 
nós aqui, vamos seguir esse exemplo, de ficar 
bitolado por causa de uma porcaria de um 
negócio que não serve para nada, e confinado 
numa baia, que é o meu local de trabalho e 
tendo que me sujeitar, com todo respeito ao 
profissional da segurança, mas para o cara me 
falar: deputado, coloca a máscara ai… porra, 
pelo amor de Deus, gente! Deixa de hipocrisia! 
Vão tudo para o inferno! Deixa de hipocrisia!  

O parlamentar vai falar aqui, e está sem 
máscara! E aí, qual a diferença? O vírus, ele 
continua sendo seletivo? O vírus, ele só pode ir 
em determinada baia? Ah, o Capitão… o vírus, é 
um vírus inteligente! Capitão Assumção está 
sem a máscara na baia! Vamos para lá, 
disseminar a Covid-19 para todo mundo! 
Deixem de ser hipócritas! Deixem de ser 
hipócritas! Sejamos racionais! Desliga essa 

porcaria dessa televisão que só quer ver morte, 
que só fala em Covid-19, que só fala em 
Bolsonaro! 

O estudante da Ufes, quando vai comer 
o pudim de leite condensado, ele fica batendo 
no Bolsonaro por causa do leite condensado! 
Deixa de ser pilantra, rapaz! Você tinha que 
estar na universidade particular para aprender a 
ser gente! Deixa o presidente trabalhar! 

Se fosse pelas medidas que o presidente 
falou desde o primeiro dia, nós não teríamos 
essa quantidade de morte nem essa paranoia 
que tomou conta do Brasil, dessa seletividade 
do vírus. Deu 22h os hipócritas do meio 
sanitário -  viraram até polícia para perseguir 
dono de bar, dono de restaurante. Deu 22h a 
Covid-19 acorda, o coronavírus acorda para 
atacar o povo que trabalha nos bares e 
restaurantes! É muita hipocrisia! Aí, todo 
mundo fica calado! Sabe por quê? Porque está 
de olho nos votos! Não, não posso não, porque 
tem os eleitores...Eleitores? Cara, o eleitor não é 
burro, não! Ele vai saber quem é o cara que está 
falando a verdade! Quem é o cara - vou finalizar, 
presidente - quem é o cara que não está sendo 
hipócrita. Eu não sou hipócrita, não! O vírus não 
é seletivo e estão querendo te trancafiar dentro 
de casa para matar o povo brasileiro. 

Vejam o exemplo daquele vagabundo 
que governa São Paulo: proporcionalmente, ele 
está pior do que Argentina. E o Brasil está muito 
melhor, por milhão de habitantes. Essa coisa 
não passa na Globo! E nós ficamos com nossa 
hipocrisia. Pelo amor de Deus, gente, respeito 
vocês pra caramba, mas não me venham encher 
o raio da paciência se eu estiver sem máscara na 
baia. Deixa eu quieto, trabalhar! Ou então 
venham aqui agora falar comigo: oh, deputado! 
Coloca aí a máscara porque... ah, pelo amor de 
Deus! Presidente! O Presidente colocou a 
máscara agora! Aí não vale! Aí não vale! Porque 
não podemos ser hipócritas, gente! Pelo amor 
de Deus! Esquece esse negócio de seletividade 
do vírus! Vamos levar nossa vida! É tratamento 
precoce. O governador esteve aqui, neste local 
aqui e eu perguntei, ali de baixo: e aí, 
governador? Como é que está sendo o 
tratamento precoce para os capixabas? Sabe o 
que ele me respondeu? Cri cri cri... Não tem 
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resposta, porque leito de UTI rende uma nota! 
Eles não estão preocupados em salvar a vida dos 
brasileiros. 

Muito obrigado, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (CORONEL 

ALEXANDRE QUINTINO - PSL) - Com a palavra o 
deputado Carlos Von. (Pausa) 

Com a palavra o deputado Dary Pagung. 
(Pausa) 

Com a palavra o deputado Danilo 
Bahiense. (Pausa) 
 Com a palavra o deputado Doutor 
Hércules. (Pausa)  
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Senhor presidente e prezados colegas 
deputadas e deputados, inicialmente não quero 
contrapor a palavra do nosso querido deputado 
Capitão Assumção. Eu gostaria até que ele 
continuasse no plenário, mas ele deu uma 
saidinha, acho que foi dar uma entrevista. Mas 
não se trata de rebater o que ele está falando. 
Ele acredita no que ele falou e eu acredito no 
que estou falando.  
 Eu presidi a sessão segunda-feira aqui e 
em momento nenhum eu deixei de usar esta 
máscara. E teve, inclusive, um repórter que 
criticou que eu estava com a máscara aberta. 
Então, nós mostramos que essa máscara não é 
aberta. Totalmente aprovada por quem 
estudou, está estudando essa questão da 
pandemia. Então, a máscara protege, me 
protege e protege também com quem estou 
falando.  
 Na verdade, nós estamos num momento 
de muita confusão com relação à vacina, com 
relação a álcool em gel, com relação à máscara.  

Então, quero dizer ao nosso querido 
Capitão Assumção que eu respeito a posição 
dele e peço também que ele respeite a minha 
posição. Eu nunca critiquei ninguém por não 
usar, por usar, por defender cloroquina. Nunca 
critiquei ninguém. E se eu criticar também, eu 
vou falar porque eu estou criticando.  
 O que eu quero é o seguinte: assim como 
eu respeito a opinião dele, eu espero também 
que ele respeite a minha opinião. Eu estou 
usando isto porque eu acredito. Assim como ele 

está defendendo a questão dele, porque ele 
acredita. Respeito a posição dele, mas eu peço, 
por gentileza, que ele também respeite a minha 
posição.  

Isso aqui não é palhaçada, isso aqui não 
é demagogia. Isso aqui é o que eu acredito e eu 
acredito na ciência. Enquanto não tiver outra 
condição de a ciência mostrar, eu vou continuar 
mantendo o distanciamento, vou usando álcool 
em gel, igual eu fiz aqui, usando a máscara, a 
máscara que protege a mim e a outras pessoas 
também.  

Então, é o que gostaria de registrar.  
O Capitão é meu amigo, está dando uma 

entrevista ali. Gostaria que ele ouvisse que não 
se trata de nenhum critica a ele, mas eu peço, 
por gentileza, assim como estou respeitando a 
posição dele, eu peço que ele também respeite 
a minha posição.  

Bom, amanhã, dia 4, é o Dia Mundial do 
Combate ao Câncer, que acontece, 
naturalmente, desde 2000, que a gente vem 
defendendo e que existe essa manifestação.  

O objetivo é aumentar a conscientização 
e a educação sobre a doença, especialmente a 
prevenção. É a prevenção! Nós temos que 
trabalhar com a prevenção. É mais importante 
você evitar a doença do que você curar a 
doença.  

Eu destinei setecentos e trinta e cinco 
mil reais da minha verba pessoal para a Acacci, 
Associação Capixaba contra o Câncer Infantil, e 
para o Hospital Santa Rita, que também é a 
Afecc. Afecc, para quem não sabe, é a 
Associação Feminina de Educação e Combate ao 
Câncer. Desde o início da minha trajetória na 
Assembleia eu destinei esses recursos para 
essas entidades. Somente no ano passado foram 
sessenta mil reais para a área de oncologia do 
Espírito Santo.  

Quero fazer os agradecimentos por essa 
luta às pessoas que vou declinar aqui.  
Antes, quero até lembrar, quero mandar um 
abraço para a nossa querida 
Pollyana Paraguassú, da Amaes. Eu estava 
usando a máscara lá da Amaes, que é a 
Associação dos Autistas do Espírito Santo, aqui 
na Fernando Ferrari, em Vitória, e que tem um 
trabalho maravilhoso. Muito obrigado, Pollyana, 
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pelo que você tem feito pelos autistas do 
Espírito Santo. 
 Então, Marilucia Silva Dalla, presidente 
da Afecc; Carlos Clayton Lobato, diretor-geral do 
Hospital Santa Rita; Renata Borges Carlos 
Louzada, gerente da Afecc; Francisco Carlos 
Gava, presidente da Acacci; e também Marília 
Sily Vargas, diretora-executiva da Acacci.  
 Para finalizar, mais uma vez, é aquilo que 
eu tenho falado a minha vida inteira - e são 
muitos anos que eu venho falando sobre isso -, 
e só hoje que algumas pessoas estão vendo o 
valor da saúde. Então, a nossa luta, quando eu 
venho falar de saúde, saúde, saúde, é porque o 
maior patrimônio, o maior bem que nós temos é 
a saúde. Procure não ficar doente. Não procure 
tratar a doença. Faça a prevenção.  

As mulheres: fazer o preventivo de 
câncer de mama, de câncer de colo de útero. 
Não lembra só de Outubro Rosa, não! Lembra o 
ano inteiro, lembra do seu aniversário. Fale: Eu 
vou me dar um presente. Eu vou fazer o exame 
preventivo de câncer de colo de útero e vou 
fazer, também, o exame de prevenção de câncer 
de mama, que é a mamografia.  

Os homens também: cuidado, prevenção 
de câncer de próstata - Novembro Azul, que nós 
fizemos essas leis também. Faça o exame, 
também, de próstata. 

E faça sempre exame de prevenção. Tem 
matado muito o diabetes. Veja a sua dosagem 
de glicose, dosagem de colesterol. Quanta gente 
tem morrido por enfarto no miocárdio por 
depósito de ateroma, de placas de gordura 
dentro das artérias. Faça a prevenção. Faça o 
seu eletro. Cuide disso: a sua pressão. Não deixe 
a sua pressão subir. Essa é a nossa luta.  
 Dizer, também, que estou muito mais 
feliz hoje. Estou vendo aqui as meninas fazendo 
a transmissão do que eu estou falando em sinais 
de Libras. Isso é uma luta de muito anos, muitos 
anos mesmo que a gente vem pedindo aqui, que 
eu venho pedindo e, felizmente, o presidente 
Erick está dando essa inclusão para o pessoal 
surdo. O presidente Erick tem feito uma 
inclusão muito grande aqui na Assembleia. 
Botou banheiro acessível. A gente não tinha 
banheiro acessível para cadeirante. Não tinha 
faixas tácteis para os cegos e ele botou faixas 

tácteis. E vai fazer muito mais inclusão e nós 
precisamos olhar pela saúde e também pelos 
deficientes, naturalmente, pela inclusão.  
 Eu vou tirar, mais uma vez, essa máscara. 
Coloquei outra vez a máscara que a Pollyana 
Paraguassú me deu, lá da Amaes, para não 
contaminar outras pessoas.  
 Muito obrigado, senhor presidente! 
Obrigado, meus pares! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO - PSL) - Com a palavra o 
deputado Doutor Hudson Leal. (Pausa) 
 Com a palavra o deputado Dr. Emílio 
Mameri. (Pausa) 
 Com a palavra o deputado Dr. Rafael 
Favatto. (Pausa) 
 Com a palavra o deputado Engenheiro 
José Esmeraldo.  
 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
Bom dia, senhores deputados, deputadas, 
aqueles que nos assistes através da Assembleia 
Legislativa, da Ales, e das redes sociais!  
 Hoje eu vou tomar a liberdade de fazer a 
leitura de uma carta de agradecimento de vários 
professores que seriam prejudicados, 
prejudicadas e não foram em função de um 
trabalho que fiz junto ao Governo do Estado 
Renato Casagrande no final do ano, mais 
especificamente no dia 30 de dezembro de 
2020, essas professoras teriam seu contrato 
encerrado de forma abrupta e de forma 
irresponsável - informação que tive foi através 
da secretária de Guaçuí. 

Eu quero ler aqui: 
 

ASSUNTO AGRADECIMENTO 
1.º de fevereiro de 2021. 

 
Excelentíssimo Senhor 

Deputado José Esmeraldo. 
 

O grupo de 
professores que fazem 
parte do Edital n.º 
45/2016, formado pelos 
 educadores das 
escolas E.E.E.F.M. 
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Bernardo Horta, E.E.E.F.M. 
Mercês Garcia Vieira, 
E.E.F.M. Pedro De 
Alcântara Galveas e 
E.E.E.M. Candida Póvoa, 
vem por meio desta 
agradecer a intenção do 
nobre deputado junto a 
Secretaria do Estado da 
Educação do Espírito 
Santo (SEDU), face a 
permanência dos 
contratos de designação 
temporários dos 
professores nas cidades 
de Irupi, São José do 
Calçado, Dores do Rio 
Preto e Apiacá. 

 
Todos esses quatro municípios, com 

professoras brilhantes, teriam seus contratos 
desativados exatamente na véspera do ano 
novo, faltando habilidade da secretária lá de 
Guaçuí, que deveria ter mais respeito e 
responsabilidade com essas brilhantes 
professoras. Que, graças ao bom Deus, teve 
alguém que as defendesse junto ao governador 
do Estado, Renato Casagrande, que 
imediatamente sustou, a pedido do deputado, 
esta que seria uma lamentável tirada dessas 
mulheres e homens que fazem a diferença no 
ensino desses municípios que aqui citei. 

Continuo: 
 

Essa decisão 
beneficiou diretamente 
vários professores que 
estavam prestes a terem o 
cancelamento de seus 
contratos diante da 
postura adotada pela 
Superintendência Regional 
de Ensino em Guaçuí/ES. 
Nossos contratos de 
trabalho seriam 
rescindidos em 30 de 
dezembro de 2020 - que 
foi quando eu fui lá ao 
governador e mudei tudo -

, pela Superintendência 
Regional de Ensino que 
alegava necessidade de 
encerramento dos 
respectivos contratos 
diante da implantação do 
regime de tempo integral 
nas quatro escolas do 
caparaó, (...) 
 

Respeito com o Caparaó, 
superintendente! 

 
(...) mesmo diante do 
decreto do Governador 
que afirmava que os 
contratos dos professores 
desse edital seriam 
renovados até o dia 31 de 
julho de 2021, com base 
na lei n.º 946/2020. (...) 
 
 

A superintende passou por cima de tudo! 
 

(...) Com o pedido do 
deputado José Esmeraldo 
ao Governador Renato 
Casagrande, que também 
tomou ciência do fato, o 
mesmo determinou ao 
Secretário de Estado de 
Educação - na minha 
frente; eu pedi: Liga para o 
secretário de Educação. 
Porque eu não sou de ficar 
em cima do muro, não; eu 
sou de resolver! - que 
tomasse providências para 
que os contratos não 
fossem cancelados no final 
do ano(...) 
 

Esta era a forma de agradecimento para 
tanta gente importante na educação, desses 
quatro municípios: tirar, sem dar a menor 
satisfação! Mas, enquanto eu estiver lá na 
Assembleia, vocês podem me procurar, porque 
eu vou estar sempre do lado de vocês! 
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(...) Com a decisão, os 
contratos foram mantidos até 
julho de 2021 (...) 

 
E a superintendência queria tirá-los em 

30 de dezembro de 2020! 
 

Não obstante, ao 
ensejo, reitero votos de 
agradecimento em nome 
de todos os professores ao 
deputado José Esmeraldo. 

Sendo só para o 
momento, renovo os 
protestos de elevada estima 
e real apreço. 

Atenciosamente 
 

As professoras que assinaram. 
Professoras representadas de todos os 
envolvidos no Edital n.º 45/2016: Maria 
Aparecida Varoto; Mirian, que ligou para mim, 
a Mirian, que é de Irupi, Mirian Vaz; e Ana 
Paula Machado. 

Graças ao bom Deus, vocês tiveram 
alguém que foi ao governador e resolveu. E 
assim que estive no governador, quando 
cheguei aqui no escritório, em Bento Ferreira, 
liguei para o secretário de Educação, que na 
época não era o atual, era o Josivaldo, e o 
Josivaldo me atendeu e eu falei: Olha, a 
ordem do governador é cancelar esse absurdo 
da Superintendência de Guaçuí. Foi cancelado. 

E quero mais dizer para os senhores e 
para as senhoras: vou pedir para o governador 
para que vocês também possam ficar até o 
final do ano de 2021. Eu faço esse 
compromisso de ir lá no governador, mas, 
para isso, é importante que vocês, quando 
estiverem próximo, liguem. Podem ligar! Não 
passem zap para mim não, podem ligar 
porque eu atendo ao celular. WhatsApp é 
para preguiçoso. Liga e eu vou atender e vou 
agir. Vou lá ao governador pedir para ele 
prorrogar até o final do ano. Vocês merecem 
do deputado estadual José Esmeraldo todo 
respeito e toda consideração. 

E sei que os alunos dessas quatro 
escolas estão em boas mãos. Senti com todas 
as letras que a Mirian Vaz é uma pessoa 
jovem, inteligente e competente, e estou à 
disposição na área de vocês, porque a gente 
sabe que quando não tem um deputado que 
tem realmente vergonha na cara e que tem, 
na verdade, junto ao Governo, que vai lá pedir 
para resolver. Porque tem duas formas de 
pedir: uma é pedir pedindo, e outra é pedir 
para a solução, para o problema resolvido. E é 
isso que eu faço sempre, seja lá onde for, em 
qualquer município do estado do Espírito 
Santo. 

Muito obrigado pela carta de 
agradecimento. Estamos juntos, se Deus 
quiser. 

 
O SR. PRESIDENTE - (CORONEL 

ALEXANDRE QUINTINO - PSL) - Encerrada a 
fase dos oradores inscritos. Estamos 
terminando esta sessão. 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco as senhoras e senhores deputados 
para a próxima, que será ordinária híbrida, 
virtual e presencial, segunda-feira, dia 
08/02/2021, às 15h, para a qual designo 

 

 
EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 
 

 
ORDEM DO DIA: 
A mesma pauta da presente sessão. 
Senhoras e senhores, está encerrada a 

sessão e o nosso bom dia! 
 

 
Encerra-se a sessão às dez 

horas e trinta minutos. 
*As inserções em negrito 
referem-se às previsões 
regimentais relativas às fases 
ou às ocorrências desta sessão. 
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