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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

DECRETOS 
 

(*) DECRETO LEGISLATIVO Nº 10/2021 
 

Acrescenta item ao Anexo Único 
do Decreto Legislativo nº 148, de 
12 de dezembro de 2018, 
concedendo Título de Cidadão 
Espírito-Santense à Sra. 
Alessandra Souza Fernandez 
Hernandez. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 

Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 
“Concede Título de Cidadão Espírito-Santense à 
Sra. Alessandra Souza Fernandez Hernandez.” 
 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 24 
de novembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
(*) Republicado por ter sido redigido com incorreção. 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 7.522 
 

Concede Comenda do Mérito 
Legislativo “Maria do Rosário 
Camacho” a HELENA DE ARRUDA 
PENTEADO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
criada pela Resolução 5.922, de 14.3.2019, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Maria do Rosário Camacho” a 
Helena de Arruda Penteado. 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de novembro de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.523 

 

Concede Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a 
MARIA CRISTINA ROCHA 
PIMENTEL. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base na 
Resolução 3.125, de 21.12.2011 e acrescentada 
da Resolução 3.191, de 13.6.2012, resolve:  
 

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a Maria Cristina 
Rocha Pimentel. 
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Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de novembro de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.524 

 

Concede Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a 
ÉRICA NEGRELLI FERRARI. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base na 
Resolução 3.125, de 21.12.2011 e acrescentada 
da Resolução 3.191, de 13.6.2012, resolve:  
 

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a Érica Negrelli 
Ferrari. 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de novembro de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.525 

 
Concede Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a 
GEAN CARLOS NUNES DE JESUS. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 

suas atribuições regimentais, com base na 
Resolução 3.125, de 21.12.2011 e acrescentada 
da Resolução 3.191, de 13.6.2012, resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a Gean Carlos Nunes 
De Jesus. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de novembro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.526 

 
Concede Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a 
MÁRCIO DE SOUSA BOLZAN. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base na 
Resolução 3.125, de 21.12.2011 e acrescentada 
da Resolução 3.191, de 13.6.2012, resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a Márcio De Sousa 
Bolzan. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de novembro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 
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RESOLUÇÃO Nº 7.527 
 

Concede Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a 
MAXWEL AUGUSTO NEVES. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base na 
Resolução 3.125, de 21.12.2011 e acrescentada 
da Resolução 3.191, de 13.6.2012, resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a Maxwel Augusto 
Neves. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de novembro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 7.528 

 
Concede Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a 
RITA DE CÁSSIA NOYA MACIEL 
SIMÕES. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base na 
Resolução 3.125, de 21.12.2011 e acrescentada 
da Resolução 3.191, de 13.6.2012, resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a Rita De Cássia 
Noya Maciel Simões. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de novembro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.529 

 
Concede Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a 
VIRGINIA RITA DOS SANTOS 
SILVA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base na 
Resolução 3.125, de 21.12.2011 e acrescentada 
da Resolução 3.191, de 13.6.2012, resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a Virginia Rita Dos 
Santos Silva. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de novembro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.530 

 
Concede Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a 
SÔNIA MARTA SOARES 
MIGNONE. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
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suas atribuições regimentais, com base na 
Resolução 3.125, de 21.12.2011 e acrescentada 
da Resolução 3.191, de 13.6.2012, resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a Sônia Marta 
Soares Mignone. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de novembro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 7.531 
 

Concede Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a 
MÁRCIA KEILA CORSINI. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base na 
Resolução 3.125, de 21.12.2011 e acrescentada 
da Resolução 3.191, de 13.6.2012, resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a Márcia Keila 
Corsini. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de novembro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

RESOLUÇÃO Nº 7.532 
 

Concede Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a 
ELIZABETH DRUMOND 
AMBRÓSIO FILGUEIRAS. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base na 
Resolução 3.125, de 21.12.2011 e acrescentada 
da Resolução 3.191, de 13.6.2012, resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a Elizabeth Drumond 
Ambrósio Filgueiras. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de novembro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 7.533 
 

Concede Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a 
GABRIELA NASS LINO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base na 
Resolução 3.125, de 21.12.2011 e acrescentada 
da Resolução 3.191, de 13.6.2012, resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a Gabriela Nass 
Lino. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de novembro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.534 

 
Concede Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a 
IZOLINA MARCIA LAMAS SILVA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base na 
Resolução 3.125, de 21.12.2011 e acrescentada 
da Resolução 3.191, de 13.6.2012, resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a Izolina Marcia 
Lamas Silva. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de novembro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.535 

 
Concede Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a 
ELIETE RODRIGUES DE SOUZA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base na 

Resolução 3.125, de 21.12.2011 e acrescentada 
da Resolução 3.191, de 13.6.2012, resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a Eliete Rodrigues de 
Souza. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de novembro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 7.536 
 

Concede Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a 
MICHELE DE OLIVEIRA SAMPAIO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base na 
Resolução 3.125, de 21.12.2011 e acrescentada 
da Resolução 3.191, de 13.6.2012, resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a Michele De 
Oliveira Sampaio. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de novembro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 
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RESOLUÇÃO Nº 7.537 
 

Concede Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a 
JULIANO PAVESI PEIXOTO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base na 
Resolução 3.125, de 21.12.2011 e acrescentada 
da Resolução 3.191, de 13.6.2012, resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a Juliano Pavesi 
Peixoto. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de novembro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 7.538 

 
Concede Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a 
NARA BORGO CYPRIANO 
MACHADO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base na 
Resolução 3.125, de 21.12.2011 e acrescentada 
da Resolução 3.191, de 13.6.2012, resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a Nara Borgo 
Cypriano Machado. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de novembro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.539 

 
Concede Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a 
MOACIR LELLIS. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base na 
Resolução 3.125, de 21.12.2011 e acrescentada 
da Resolução 3.191, de 13.6.2012, resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a Moacir Lellis. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de novembro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.540 

 
Concede Medalha da Ordem do 
Mérito “Maria Ortiz” a KÁTIA 
QUEDEVEZ. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, inciso XXVI do Regimento Interno, aprovado 
pela Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 
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2009, com base na Resolução nº 1.765 de 16 de 
maio de 1995, alterada pelas Resoluções nºs 
2.043 de 13 de junho de 2002 e 2.396 de 27 de 
setembro de 2007, promulga a seguinte 
Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha da Ordem do 
Mérito “Maria Ortiz” a Kátia Quedevez. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de novembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.541 

 

Concede Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a 
VALERIA DOS SANTOS ROSALÉM. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base na 
Resolução 3.125, de 21.12.2011 e acrescentada 
da Resolução 3.191, de 13.6.2012, resolve:  
 

Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a Valeria dos Santos 
Rosalém. 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de novembro de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

RESOLUÇÃO Nº 7.542 
 

Concede Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a 
MARIA AMALHA TEIXEIRA 
MORENO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, com base na 
Resolução 3.125, de 21.12.2011 e acrescentada 
da Resolução 3.191, de 13.6.2012, resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Professor 
Paulo Reglus Neves Freire” a Maria Amalha 
Teixeira Moreno. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de novembro de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.553 

 

Concede Medalha da Ordem do 
Mérito “Maria Ortiz” a IVANETE 
DA SILVA GLÓRIA DALMÁCIO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, inciso XXVI do Regimento Interno, aprovado 
pela Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 
2009, com base na Resolução nº 1.765 de 16 de 
maio de 1995, alterada pelas Resoluções nºs 
2.043 de 13 de junho de 2002 e 2.396 de 27 de 
setembro de 2007, promulga a seguinte 
Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Medalha da Ordem do 
Mérito “Maria Ortiz” a Ivanete Da Silva Glória 
Dalmácio. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320032003600390032003A00540052004100, Documento 

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



8 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 26 de novembro de 2021 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 24 
de novembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.554 

 

Concede Medalha da Ordem do 
Mérito “Maria Ortiz” a ANDREIA 
FERREIRA PINTO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, inciso XXVI do Regimento Interno, aprovado 
pela Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 
2009, com base na Resolução nº 1.765 de 16 de 
maio de 1995, alterada pelas Resoluções nºs 
2.043 de 13 de junho de 2002 e 2.396 de 27 de 
setembro de 2007, promulga a seguinte 
Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Medalha da Ordem do 
Mérito “Maria Ortiz” a Andreia Ferreira Pinto. 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 24 
de novembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.555 

 
Concede Medalha da Ordem do 
Mérito “Maria Ortiz” a DENISIA 
DIAS BATISTA. 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, inciso XXVI do Regimento Interno, aprovado 
pela Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 
2009, com base na Resolução nº 1.765 de 16 de 
maio de 1995, alterada pelas Resoluções nºs 
2.043 de 13 de junho de 2002 e 2.396 de 27 de 
setembro de 2007, promulga a seguinte 
Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha da Ordem do 
Mérito “Maria Ortiz” a Denisia Dias Batista. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 24 
de novembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.556 

 
Concede Medalha da Ordem do 
Mérito “Maria Ortiz” a MAÍRA 
FRÊIRE. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, inciso XXVI do Regimento Interno, aprovado 
pela Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 
2009, com base na Resolução nº 1.765 de 16 de 
maio de 1995, alterada pelas Resoluções nºs 
2.043 de 13 de junho de 2002 e 2.396 de 27 de 
setembro de 2007, promulga a seguinte 
Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha da Ordem do 
Mérito “Maria Ortiz” a Maíra Frêire. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320032003600390032003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, sexta-feira, 26 de novembro de 2021 Diário do Poder Legislativo - 9 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 24 
de novembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.557 

 

Concede Medalha da Ordem do 
Mérito “Maria Ortiz” a LUANA 
SOARES EGIDIO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, inciso XXVI do Regimento Interno, aprovado 
pela Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 
2009, com base na Resolução nº 1.765 de 16 de 
maio de 1995, alterada pelas Resoluções nºs 
2.043 de 13 de junho de 2002 e 2.396 de 27 de 
setembro de 2007, promulga a seguinte 
Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Medalha da Ordem do 
Mérito “Maria Ortiz” a Luana Soares Egidio. 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 24 
de novembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.558 

 

Concede Medalha da Ordem do 
Mérito “Maria Ortiz” a JULIANA 
DE PAULA LOUZADA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, inciso XXVI do Regimento Interno, aprovado 
pela Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 
2009, com base na Resolução nº 1.765 de 16 de 
maio de 1995, alterada pelas Resoluções nºs 
2.043 de 13 de junho de 2002 e 2.396 de 27 de 
setembro de 2007, promulga a seguinte 
Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha da Ordem do 
Mérito “Maria Ortiz” a Juliana De Paula 
Louzada. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 24 
de novembro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 7.559 
 

Concede Medalha da Ordem do 
Mérito “Maria Ortiz” a INGRID 
SOFIA DE FARIA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, inciso XXVI do Regimento Interno, aprovado 
pela Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 
2009, com base na Resolução nº 1.765 de 16 de 
maio de 1995, alterada pelas Resoluções nºs 
2.043 de 13 de junho de 2002 e 2.396 de 27 de 
setembro de 2007, promulga a seguinte 
Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha da Ordem do 
Mérito “Maria Ortiz” a Ingrid Sofia De Faria. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 24 de 
novembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.560 

 

Concede Medalha da Ordem do 
Mérito “Maria Ortiz” a DARCILA 
APARECIDA DA SILVA CASTRO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
inciso XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, com 
base na Resolução nº 1.765 de 16 de maio de 
1995, alterada pelas Resoluções nºs 2.043 de 13 
de junho de 2002 e 2.396 de 27 de setembro de 
2007, promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Medalha da Ordem do 
Mérito “Maria Ortiz” a Darcila Aparecida Da Silva 
Castro. 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 24 de 
novembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.561 

 

Concede Medalha da Ordem do 
Mérito “Maria Ortiz” a CONSUELO 
NUNES VILAS BOAS. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
inciso XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, com 

base na Resolução nº 1.765 de 16 de maio de 
1995, alterada pelas Resoluções nºs 2.043 de 13 
de junho de 2002 e 2.396 de 27 de setembro de 
2007, promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Medalha da Ordem do 
Mérito “Maria Ortiz” a Consuelo Nunes Vilas 
Boas. 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 24 de 
novembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.562 

 

Concede Medalha da Ordem do 
Mérito “Maria Ortiz” a MARIA DA 
PENHA BARROS PEREIRA. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
inciso XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, com 
base na Resolução nº 1.765 de 16 de maio de 
1995, alterada pelas Resoluções nºs 2.043 de 13 
de junho de 2002 e 2.396 de 27 de setembro de 
2007, promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Medalha da Ordem do 
Mérito “Maria Ortiz” a Maria Da Penha Barros 
Pereira. 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 24 de 
novembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 
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RESOLUÇÃO Nº 7.563 
 

Concede Comenda do Mérito 
Legislativo “Maria do Rosário 
Camacho” a MARIA DO ROSÁRIO 
CAMACHO (IN MEMORIAM). 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, criada 
pela Resolução 5.922, de 14.3.2019, promulga a 
seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Maria do Rosário Camacho” a Maria 
do Rosário Camacho (In Memoriam). 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 24 de 
novembro de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 

TOMADA DE CONTAS 
 

PRESIDENTE: Deputado FREITAS 
VICE-PRESIDENTE: Deputado MARCELO SANTOS 
MEMBROS: Deputado ALEXANDRE XAMBINHO 
 Deputado EMILIO MAMERI 
 Deputado Eng. JOSÉ ESMERALDO 
 Deputado Dr. RAFAEL FAVATTO   
 Deputado MARCOS MADUREIRA 
 Deputado DARY PAGUNG 
 Deputado ADILSON ESPINDULA 
REUNIÃO: Reunião Ordinária 
LOCAL: Virtual 
DATA: 29/11/2021 

DIA DA SEMANA: segunda-Feira 
HORÁRIO: 13h30 

 
PAUTA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA 
 
1 – EXPEDIENTE 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
1) – OFÍCIO/SEFAZ/GABSEC Nº 421/2021 – 
Encaminhando cópia do relatório de Gestão 
Fiscal referente ao 2º quadrimestre de 2021, 
publicado no diário Oficial do Estado do Espírito 
Santo em 30/09/21, elaborados com base no 
art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000. 
 
2) – OFÍCIO interno nº 204/2021 - Referente 
Oficio nº 188/2021 – Gabinete Deputado Emilio 
Mameri, justificando sua ausência na Reunião 
Ordinária desta Comissão no dia 04 de Outubro 
de 2021. 
 
3) – OFÍCIO interno nº 205/2021 - Referente 
Oficio nº 121/2021 – Gabinete Deputado 
Adilson Espindula, justificando sua ausência na 
Reunião Ordinária desta Comissão no dia 04 de 
Outubro de 2021, devido a compromissos 
parlamentares. 
 
4) – OFÍCIO interno nº 207/2021 - Referente 
Oficio nº 131/2021 – Gabinete Deputado 
Alexandre Xambinho, justificando sua ausência 
na Reunião Ordinária desta Comissão no dia 04 
de Outubro de 2021, por encontra-se em 
reunião externa. 
 
5) – OFÍCIO/SEFAZ/GABSEC Nº 421/2021 - 
Encaminhamos anexos os extratos do I Termo 
Aditivo ao Termo de Acordo INVEST-ES N.º 
036/2021 publicado no DIO/ES, e a respectiva 
fotocópia da publicação da Resolução do Comitê 
de Avaliação do Programa de Incentivo ao 
Investimento no Estado do Espírito Santo - 
INVEST-ES, relativa ao Termo em referência. 
 
6) - OF/SEFAZ/GABSEC N° 434/2021 - 
Encaminhamos anexos os extratos do I Termo 
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Aditivo ao Termo de Acordo INVEST-ES N.º 
005/2020, publicado no DIO/ES, e a respectiva 
fotocópia da publicação da Resolução do Comitê 
de Avaliação do Programa de Incentivo ao 
Investimento no Estado do Espírito Santo - 
INVEST-ES, relativa ao Termo em referência. 
 

7) - OF/CONVÊNIOS/SECULT/Nº 017/2021 – Do 
Coordenador de Convênios/SECULT, 
Encaminhamos, em anexo, a publicação do 
Resumo do Termo de Convênio nº 005/2021 no 
Diário Oficial dos Poderes do Estado de 
08/10/2021, firmado entre o Estado do Espírito 
Santo por intermédio da Secretaria de Estado da 
Cultura e o Município de Muqui e registrado no 
SIGEFES sob nº. 210219. 
 

8) - OF/CONVÊNIOS/SECULT/Nº 019/2021 – Do 
Coordenador de Convênios/SECULT 
encaminhamos, em anexo, a publicação do 
Resumo do Termo de Fomento nº 003/2021 no 
Diário Oficial dos Poderes do Estado de 
13/10/2021, firmado entre o Estado do Espírito 
Santo, por intermédio da Secretaria de Estado 
da Cultura e o Instituto Raízes. 
 

9) - OF/SEFAZ/GABSEC N° 448/2021 - 
encaminhamos anexos os extratos do I Termo 
Aditivo ao Termo de Acordo INVEST-ES N.º 
033/2021, publicado no DIO/ES, e a respectiva 
fotocópia da publicação da Resolução do Comitê 
de Avaliação do Programa de Incentivo ao 
Investimento no Estado do Espírito Santo - 
INVEST-ES, relativa ao Termo em referência. 
 

10) – OFÍCIO interno 15/2021 – Referente 
Ofício 05030/2021- 4 - Encaminhando prestação 
de constas mensal do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo, referente ao Mês de 
SETEMBRO de 2021. 
 

11) - MENSAGEM Interna nº 6/2021 – 
Referente Mensagem do Governado do Estado 
nº 411/2021 - Encaminhando o Relatório dos 
Créditos Suplementares e Especiais abertos no 
período de janeiro a agosto de 2021, elaborado 
pela Secretaria de Estado de economia e 
Planejamento - SEP. 
 

12) - OF/SEFAZ/GABSEC N° 479/2021-  
Encaminha anexos os extratos do I Termo 

Aditivo ao Termo de Acordo INVEST-ES N.º 
158/2009 e a respectiva fotocópia da publicação 
da Resolução do Comitê de Avaliação do 
Programa de Incentivo ao Investimento no 
Estado do Espírito Santo – INVEST-ES, relativa ao 
Termo em referência. 
 

13) - OF/SEFAZ/GABSEC N° 478/2021 - 
encaminha anexos os extratos do I Termo 
Aditivo ao Termo de Acordo INVEST-ES N.º 
124/2008,e a respectiva fotocópia da publicação 
da Resolução do Comitê de Avaliação do 
Programa de Incentivo ao Investimento no 
Estado do Espírito Santo – INVEST-ES, relativa ao 
Termo em referência. 
 

14) - OFÍCIO/SETADES/GS Nº 558/2021 - 
NOTIFICAR a celebração o Convênio nº 07/2021, 
firmado em 27 de setembro de 2021, entre o 
Estado do Espírito Santo, por intermédio da 
SETADES - Secretária de Estado de Trabalho, 
Assistência e Desenvolvimento Social, e o 
Município de Castelo, publicado em 28 de 
setembro de 2021, para aquisição de um veículo 
utilitário para atender a Instituição de Longa 
Permanência para Idosos (ILPI) Vila Feliz. 
 

14) - OF/SEFAZ/GABSEC N° 482/2021 - 
encaminha em anexo, Termo de Acordo SEFAZ 
nº 108/2010, pactuado por esta Secretaria, 
celebrada com a empresa chocolates garoto 
Ltda acompanhado da devida justificativa. 
 
15) - OF/CONVÊNIOS/SECULT/Nº 025/2021 - 
Encaminhamos, em anexo, a publicação do 
Resumo do Termo de Fomento nº 002/2021, 
firmado entre o Estado do Espírito Santo, por 
intermédio da Secretaria de Estado da Cultura e 
o Instituto Cultural Academia de Sonhos. 
 
16) - OFÍCIO Nº 0857 / 2021 / GIGOV/VT - 
CAIXA - GERÊNCIA EXECUTIVA DE GOVERNO - 
Notificamos o crédito de recursos financeiros, 
sob bloqueio, em 25/10/2021, no valor de R$ 
120.964,48 (cento e vinte mil e novecentos e 
sessenta e quatro reais e quarenta e oito 
centavos), na conta vinculada ao Contrato de 
Repasse nº 837760/2016 - Operação 1034994-
22, firmado com Secretaria de Estado de 
Saneamento, Habitação e Desenvolvimento 
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Urbano - ES, assinado em 21/12/2016, no 
âmbito do Programa Planejamento Urbano, sob 
a gestão do Ministério do Desenvolvimento 
Regional, que tem por objeto “drenagem e 
pavimentação de diversas ruas na sede do 
município de Barra de São Francisco-ES”. 
 

17) - OF/SEFAZ/GABSEC N° 495/2021 - 
Encaminhamos anexos os extratos do I Termo 
Aditivo ao Termo de Acordo INVEST-ES N.º 
007/2019, publicado no DIO/ES, e a respectiva 
fotocópia da publicação da Resolução do Comitê 
de Avaliação do Programa de Incentivo ao 
Investimento no Estado do Espírito Santo - 
INVEST-ES, relativa ao Termo em referência 
 

18) - OF/SEFAZ/GABSEC N° 496/2021 - 
Encaminhamos anexos os extratos do I Termo 
Aditivo ao Termo de Acordo INVEST-ES N.º 
038/2021, publicado no DIO/ES, e a respectiva 
fotocópia da publicação da Resolução do Comitê 
de Avaliação do Programa de Incentivo ao 
Investimento no Estado do Espírito Santo - 
INVEST-ES, relativa ao Termo em referência. 
 

19) - OF/SEFAZ/GABSEC N° 502/2021 - 
Encaminhamos anexos os extratos do I Termo 
Aditivo ao Termo de Acordo INVEST-ES N.º 
127/2008, publicado no DIO/ES, e a respectiva 
fotocópia da publicação da Resolução do Comitê 
de Avaliação do Programa de Incentivo ao 
Investimento no Estado do Espírito Santo - 
INVEST-ES, relativa ao Termo em referência. 
 

20) - OF/SEFAZ/GABSEC N° 497/2021 - 
Ecaminho em anexo, Regime Especial de 
Obrigação Acessória - REOA nº 008/2021, 
pactuado por esta Secretaria, acompanhado da 
devida justificativa. 
 

21) - OF/SEFAZ/GABSEC N° 503/2021 - 
Encaminhamos anexos os extratos do I Termo 
Aditivo ao Termo de Acordo INVEST-ES N.º 
304/2013, publicado no DIO/ES, e a respectiva 
fotocópia da publicação da Resolução do Comitê 
de Avaliação do Programa de Incentivo ao 
Investimento no Estado do Espírito Santo - 
INVEST-ES, relativa ao Termo em referência. 
 
22) - OF/CONVÊNIOS/SECULT/Nº 029/2021 - 
Encaminhamos, em anexo, a publicação do 

Resumo do Termo de Colaboração nº 004/2021 
no Diário Oficial dos Poderes do Estado de 
08/11/2021, firmado entre o Estado do Espírito 
Santo, por intermédio da Secretaria de Estado 
da Cultura e a Associação Cultural, Circense e 
Ambiental Uma Floresta. 
 

23) - OF/CONVÊNIOS/SECULT/Nº 031/2021 - 
Encaminhamos, em anexo, a publicação do 
Resumo do Termo de Colaboração nº 003/2021 
no Diário Oficial dos Poderes do Estado de 
10/11/2021, firmado entre o Estado do Espírito 
Santo, por intermédio da Secretaria de Estado 
da Cultura e o Instituto Parceiros do Bem. 
 

24) - OF/CONVÊNIOS/SECULT/Nº 033/2021 - 
Encaminhamos, em anexo, a publicação do 
Resumo do Termo de Colaboração nº 005/2021 
no Diário Oficial dos Poderes do Estado de 
10/11/2021, firmado entre o Estado do Espírito 
Santo, por intermédio da Secretaria de Estado 
da Cultura e o Instituto das Pretas.Org. 
 
25) - OFÍCIO interno nº 16/2021 - Referente 
Ofício nº 05623/2021-1 Encaminhando 
Relatório Trimestral de Atividades  referente ao 
3º trimestre de 2021, do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo. 
 
26) - Ofício nº 0923 / 2021 / GIGOV/VT - 
Contrato de Repasse celebrado entre o 
Secretaria de Estado do Turismo - ES e a Caixa 
Econômica Federal - Repasse nº 917431/2021 - 
Operação 1079293-94 que tem por finalidade 
“implantação de sinalização turística nos 
municípios de Muqui, Divino de São Lourenço, 
Dores do Rio Preto, Ibitirama, Irupi e Jerônimo 
Monteiro, no estado do Espírito Santo”. 
 
27) - OF/SEFAZ/GABSEC N° 515/2021 - 
Encaminhamos anexos os extratos do I Termo 
Aditivo ao Termo de Acordo INVEST-ES N.º 
040/2021, publicado no DIO/ES, e a respectiva 
fotocópia da publicação da Resolução do Comitê 
de Avaliação do Programa de Incentivo ao 
Investimento no Estado do Espírito Santo - 
INVEST-ES, relativa ao Termo em referência. 
 
28) - OF/SEFAZ/GABSEC N° 512/2021 - 
Encaminhamos anexos os extratos do I Termo 
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Aditivo ao Termo de Acordo INVEST-ES N.º 
042/2021, publicado no DIO/ES, e a respectiva 
fotocópia da publicação da Resolução do Comitê 
de Avaliação do Programa de Incentivo ao 
Investimento no Estado do Espírito Santo - 
INVEST-ES, relativa ao Termo em referência. 
 
29) - OF/SEFAZ/GABSEC N° 513/2021 - 
Encaminhamos anexos os extratos do I Termo 
Aditivo ao Termo de Acordo INVEST-ES N.º 
041/2021, publicado no DIO/ES, e a respectiva 
fotocópia da publicação da Resolução do Comitê 
de Avaliação do Programa de Incentivo ao 
Investimento no Estado do Espírito Santo - 
INVEST-ES, relativa ao Termo em referência. 
 
30) - OF/SEFAZ/GABSEC N° 514/2021 - 
Encaminhamos anexos os extratos do I Termo 
Aditivo ao Termo de Acordo INVEST-ES N.º 
031/2020, publicado no DIO/ES, e a respectiva 
fotocópia da publicação da Resolução do Comitê 
de Avaliação do Programa de Incentivo ao 
Investimento no Estado do Espírito Santo - 
INVEST-ES, relativa ao Termo em referência. 
 
31) - OF/SEFAZ/GABSEC N° 511/2021 - 
Encaminhamos anexos os extratos do I Termo 
Aditivo ao Termo de Acordo INVEST-ES N.º 
012/2020, publicado no DIO/ES, e a respectiva 
fotocópia da publicação da Resolução do Comitê 
de Avaliação do Programa de Incentivo ao 
Investimento no Estado do Espírito Santo - 
INVEST-ES, relativa ao Termo em referência. 
 
32) - OF/SEFAZ/GABSEC N° 510/2021 - 
Encaminhamos anexos os extratos do I Termo 
Aditivo ao Termo de Acordo INVEST-ES N.º 
039/2021, publicado no DIO/ES, e a respectiva 
fotocópia da publicação da Resolução do Comitê 
de Avaliação do Programa de Incentivo ao 
Investimento no Estado do Espírito Santo - 
INVEST-ES, relativa ao Termo em referência. 
 
33) - OF/CONVÊNIOS/SECULT/Nº 035/2021 - 
Encaminhamos, em anexo, a publicação do 
Resumo do Termo de Colaboração nº 006/2021 
no Diário Oficial dos Poderes do Estado de 
16/11/2021, firmado entre o Estado do Espírito 
Santo, por intermédio da Secretaria de Estado 

da Cultura e a Associação Comercial e 
Empresarial de Muqui - ACE MUQUI. 
 
34) - OF. GP/PMJN Nº 749/2021 – Prefeito 
Municipal de João Neiva - Encaminhamento da 
prestação de contas parcial referente a 
aplicação dos recursos por intermédio do Fundo 
Cidades. 
 
35) – OFÍCIO interno Nº 17/2021 – Referente 
Ofício nº 05748/2021-3  - Encaminhando 
prestação de constas mensal do Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo, referente ao 
Mês de Outubro de 2021. 
 
36) – OFÍCIO N. 126/2021 - Celebração do 
Convênio nº 915611/2021 firmado entre a 
União, por intermédio da Secretaria Nacional 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência do então 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos e a Secretária de Estado de Direitos 
Humanos do Espírito Santo, para Levantamento 
de Dados Socioeconômicos de Pessoas com 
Deficiência do Estado do Espírito Santo, valor R$ 
100.000,00 para um período de vigência de  
03/11/2021 a 02/11/2022. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
 
Dep. Adilson Espindula: PDL Nº 12/2021; PDL 
Nº14/2021; PDL Nº9/2021 
Dep. Marcelo Santos: PL Nº 202/2018; 
466/2020 
Dep. José Esmeraldo: PL Nº 962/2019; PL Nº 
16/2019;  PL Nº 406/2019 
Dep. Alexandre Xambinho: PL Nº 414/2019; PL 
Nº 122/2019 
Dep. Marcos Madureira: PL Nº 725/2019; PL Nº 
230/2020 
Dep. Dary Pagung: PL Nº 393/2020; PL Nº 
400/2020 
Dep. Rafael Favatto: PL Nº 854/2019; PL Nº 
1012/2019 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
PROJETO DE LEI Nº 699/2019 
Autor(a): Dep. Delegado Lorenzo Pazolini 
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Ementa: Altera a Lei nº 10.849, de 29 de maio 
de 2018, que proíbe o uso, no Estado do Espírito 
Santo, de produtos, materiais ou artefatos que 
contenham quaisquer tipos de amianto ou 
asbesto ou outros minerais que, 
acidentalmente, tenham fibras de amianto em 
sua composição, e dá outras providências. 
Entrada na Comissão: 22/11/21 
Prazo Relator: 06/12/21 
Prazo Comissão: 13/12/21 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 53/2019 
Autor(a): Mesa Diretora 
Ementa: Acrescenta o inciso VII ao art. 2º da 
Resolução nº 5.894, de 11 de dezembro de 
2018, que criou, no âmbito da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo – Ales, o 
“Espaço Assembleia Cidadã”. 
Entrada na Comissão: 22/11/21 
Prazo Relator: 06/12/21 
Prazo Comissão: 13/12/21 
 
PROJETO DE LEI Nº 946/2019 
Autor(a): Dep. Delegado Lorenzo Pazolini 
Ementa: Dispõe sobre a instalação de 
dispositivo de segurança denominado "botão do 
pânico" nas escolas da rede pública estadual e 
privada de ensino, no âmbito do Estado do 
Espírito Santo. 
Entrada na Comissão: 22/11/21 
Prazo Relator: 06/12/21 
Prazo Comissão: 13/12/21 
 
PROJETO DE LEI Nº 218/2019 
Autor(a): Dep. Capitão Assunção 
Ementa: Assegura, através do Sistema Único de 
Saúde (SUS), no âmbito do Estado do Espírito 
Santo, a realização, em até trinta dias, dos 
exames destinados à comprovação de doença 
neoplásica. 
Entrada na Comissão: 22/11/21 
Prazo Relator: 06/12/21 
Prazo Comissão: 13/12/21 

 
PROJETO DE LEI Nº 519/2019 
Autor(a): Dep. Sergio Majeski 
Ementa: Modifica dispositivos da Lei nº 
9.999/2013, incluindo no programa estadual do 
transporte escolar no Estado do Espirito Santo – 

PETE-ES - O Transporte para os alunos do ensino 
técnico e superior. 
Entrada na Comissão: 22/11/21 
Prazo Relator: 06/12/21 
Prazo Comissão: 13/12/21 
 

PROJETO DE LEI Nº 129/2020 
Autor(a): Dep. Capitão Assunção 
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
estabelecimentos que servem alimentos para 
consumo no local, disponibilizar solução de 
álcool em gel, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
Entrada na Comissão: 22/11/21 
Prazo Relator: 06/12/21 
Prazo Comissão: 13/12/21 
 

PROJETO DE LEI Nº 785/2019 
Autor(a): Dep. Torino Marques 
Ementa: Projeto de Lei que obriga os 
estabelecimentos comerciais a informar, em 
placas próprias, situadas nas respectivas 
prateleiras ou gôndolas de exposição dos 
produtos, o uso do sistema de escrita em relevo 
anagliptografia - Braile no Estado do Espírito 
Santo 
Entrada na Comissão: 22/11/21 
Prazo Relator: 06/12/21 
Prazo Comissão: 13/12/21 
 

PROJETO DE LEI Nº 832/2019 
Autor(a): Dep. Janete de Sá 
Ementa: Determina a gratuidade de 
estacionamento para doadores de sangue, que 
estiverem em processo de doação, no Estado do 
Estado do Espírito Santo. 
Entrada na Comissão: 22/11/21 
Prazo Relator: 06/12/21 
Prazo Comissão: 13/12/21 
 
PROJETO DE LEI Nº 92/2019 
Autor(a): Dep. Carlos Von 
Ementa: Ficam os estabelecimentos bancários, 
de credito, financiamento e investimentos e 
estabelecimentos congêneres DE CARÁTER 
PRIVADO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 
obrigados a promoverem instalações de 
câmeras de monitoramento e vigilância nas 
respectivas áreas externas dos 
estabelecimentos. 
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Entrada na Comissão: 22/11/21 
Prazo Relator: 06/12/21 
Prazo Comissão: 13/12/21 
 
PROJETO DE LEI Nº 12/2020 
Autor(a): Dep. Bruno Lamas 
Ementa: Cria a Comissão Permanente de 
Combate à violência doméstica e familiar contra 
a mulher, alterando dispositivos do Regimento 
Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 
15.7.2009.. 
Entrada na Comissão: 22/11/21 
Prazo Relator: 06/12/21 
Prazo Comissão: 13/12/21 
 
PROJETO DE LEI Nº633/2019 
Autor(a): Dep. Alexandre Xambinho 
Dispõe sobre a isenção do pagamento de 
valores a título de inscrição em concursos 
públicos, no âmbito do Estado do Espírito Santo, 
para os eleitores convocados e nomeados, que 
tenham prestado serviço eleitoral. 
Entrada na Comissão: 22/11/21 
Prazo Relator: 06/12/21 
Prazo Comissão: 13/12/21 
 

PROJETO DE LEI Nº113/2020 
Autor(a): Dep. Raquel Lessa 
Dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de 
cartazes informativos sobre o dever legal de 
comunicação às autoridades competentes de 
casos de estupro e assédio sexual, conforme 
especifica. 
Entrada na Comissão: 22/11/21 
Prazo Relator: 06/12/21 
Prazo Comissão: 13/12/21 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO PL 22/2021 
Autor(a): Mesa Diretora 
Ementa: Reconhece, para os fins do disposto no 
art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública no Município de São José do 
Calçado. 
Entrada na Comissão: 22/11/21 
Prazo Relator: 06/12/21 
Prazo Comissão: 13/12/21 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO PL 21/2021 
Autor(a): Mesa Diretora 

Ementa: Reconhece, para os fins do disposto no 
art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública no Município de Linhares. 
Entrada na Comissão: 22/11/21 
Prazo Relator: 06/12/21 
Prazo Comissão: 13/12/21 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período 
 

2 - ORDEM DO DIA: 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO PL 
490/2020 
Autor(a): Dep. Capitão Assunção  
Ementa: Dispõe sobre a inclusão da dosagem de 
Vitamina D no rol dos exames de rotina, bem 
como a respectiva dispensação do medicamento 
nas Unidades de Saúde Pública do Estado do 
Espírito Santo. 
Relator(a) : Dep. Freitas 
Entrada na Comissão: 27/09/21 
Prazo Relator: 13/10/21 
Prazo Comissão: 25/10/21 
 

PROJETO DE LEI Nº 166/2021  
Autor(a): Dep. DR. Hercules   
APENSADO AO 
PROJETO DE LEI PL 545/2020 
Autor(a): Dep. Emilio Mameri 
Ementa: Obriga os hospitais, maternidades e 
todos os estabelecimentos de saúde do Espírito 
Santo a orientar os pais sobre doenças raras não 
detectáveis pelo teste do pezinho e informar da 
existência do teste do pezinho ampliado, e dá 
outras providências. 
Relator(a) : Dep. Marcos Madureira 
Entrada na Comissão: 02/08/21 
Prazo Relator: 17/08/21 
Prazo Comissão: 23/08/21 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO PDL 
15/2021 
Autor(a): Dep. Erick Musso 
Ementa: Reconhece, para os fins do disposto no 
art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
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4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública no Município de Vila Velha. 
Relator(a) : Dep. Dr. Emilio Mameri 
Entrada na Comissão: 27/09/21 
Prazo Relator: 13/10/21 
Prazo Comissão: 25/10/21 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO PDL 
13/2021 
Autor(a): Mesa Diretora 
Ementa: Reconhece, para os fins do disposto no 
art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública no Município de São 
Mateus. 
Relator(a) : Dep. Dr. Emilio Mameri 
Entrada na Comissão: 27/09/21 
Prazo Relator: 13/10/21 
Prazo Comissão: 25/10/21 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO PDL 
10/2021 
Autor(a): Mesa Diretora 
Ementa: Reconhece, para os fins do disposto no 
art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública no Município de Marataízes. 
Relator(a) : Dep. Dr. Emilio Mameri 
Entrada na Comissão: 27/09/21 
Prazo Relator: 13/10/21 
Prazo Comissão: 25/10/21 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO PDL 
12/2021 
Autor(a): Mesa Diretora 
Ementa: Reconhece, para os fins do disposto no 
art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública no Município de Mucurici.  
Relator(a) : Dep. Adilson Espíndula 
Entrada na Comissão: 04/10/21 
Prazo Relator: 19/10/21 
Prazo Comissão: 08/11/21 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO PDL 
14/2021 
Autor(a): Dep. Erick Musso  
Ementa: Reconhece, para os fins do disposto no 
art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 

calamidade pública no Município de Santa 
Leopoldina. 
Relator(a) : Dep. Adilson Espíndula 
Entrada na Comissão: 04/10/21 
Prazo Relator: 19/10/21 
Prazo Comissão: 08/11/21 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO PDL 
09/2021 
Autor(a): Mesa Diretora 
Ementa: Reconhece, para os fins do disposto no 
art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública no Município de Cariacica. 
Relator(a) : Dep. Adilson Espíndula 
Entrada na Comissão: 04/10/21 
Prazo Relator: 19/10/21 
Prazo Comissão: 08/11/21 
 
PROJETO DE LEI PL 441/2020 
Autor(a): Dep. Torino Marques 
Ementa: Dispõe sobre a permanência de 
acompanhantes dos pacientes com deficiência 
ou com Transtorno do espectro Autista (TEA) 
com COVID-19 internados nas unidades de 
saúde pública ou particular no estado. 
Relator(a) : Dep. Adilson Espíndula 
Entrada na Comissão: 27/10/21 
Prazo Relator: 12/10/21 
Prazo Comissão: 25/10/21 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO PL 
223/2019 
Autor(a): Mesa Diretora 
Ementa: Proíbe os estabelecimentos que 
especifica de cobrar mais de um ingresso nos 
casos em que, por necessidade especial ou 
deficiência, o espectador necessite ocupar mais 
de um assento. 
Relator(a) : Dep. José Esmeraldo 
Entrada na Comissão: 30/08/21 
Prazo Relator: 14/09/21 
Prazo Comissão: 27/09/21 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem 
 
Obs. Pauta gerada no dia 25/11/21 às 9h25m 
sujeita a alterações. 
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COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 

 

PRESIDENTE: Deputado DOUTOR HÉRCULES 
VICE-PRESIDENTE: Deputado DR. EMÍLIO MAMERI 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário Rui Barbosa 
DATA: 30/11/2021 
DIA DA SEMANA: terça -feira 
HORÁRIO: 9h 
 

PAUTA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 
 

1 – EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

- Ofício nº 31/2021do Exmo. Sr. Deputado 
Luciano Machado, justificando sua ausência na 
Reunião Ordinária do dia 23 de novembro de 
2021, com base no Art. 70 do Regimento 
Interno; 
 

- Ofício nº 208/2021 do Exmo. Sr. Deputado Dr. 
Emílio Mameri, justificando sua ausência na 
Reunião Ordinária do dia 23 de novembro de 
2021, com base no Art. 70 do Regimento 
Interno; 
 

- Ofício nº 57/2021 do Exmo. Sr. Deputado 
Federal Amaro Neto, solicitando apoio desta 
Comissão e demais membros desta Casa de Leis,  
no sentido de ajudar nos trâmites necessários 
para providenciar a transferência da recém-
nascida, Rebeca Eloá Zanoni, filha de Amanda 
Joventina Zanoni Muniz, nascida no HIMABA 
para o Hospital Menino Jesus, em São Paulo, 
que é referência para tratar pacientes com 
Síndrome do Intestino Curto – SIC. 
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 

Projeto de Lei 272/2021 – Análise de Mérito  
Autor: Deputado Doutor Hércules 
Ementa: Dispõe sobre a Lei Estadual de Inclusão 
da Pessoa com Deficiência. 
Entrada na Comissão: 25/11/2021 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 

Projeto de Decreto Legislativo nº 30/2021 – 
Análise de Mérito  
Autor: Mesa Diretora 
Ementa: Reconhece, para os fins do disposto no 
art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
4 de maio de 2000, a ocorrência de calamidade 
pública no Município de Ponto Belo. 
Entrada na Comissão: 17/11/2021 
Relator: Deputado Luciano Machado 
Prazo do Relator: 07/12/2021 
Prazo da Comissão: 14/12/2021 
 
Projeto de Lei nº 88/2021 – Análise de Mérito  
Autor: Deputada Raquel Lessa 
Ementa: Obriga o atendimento, no pavimento 
térreo de prédios públicos ou privados, de 
idosos, gestantes, pessoas com deficiência física, 
dificuldade ou restrição de locomoção, quando 
inexistente equipamento interno para acesso a 
pavimentos superiores. 
Entrada na Comissão: 17/11/2021 
Relator: Deputado Dr. Emílio Mameri 
Prazo do Relator: 07/12/2021 
Prazo da Comissão: 14/12/2021 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 – ORDEM DO DIA: 
 

Projeto de Lei nº 3/2021 – Análise de Mérito 
Autor: Deputado Marcos Garcia  
Ementa: 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 do 
Espírito Santo. 
Entrada na Comissão: 27/09/2021 
Relator: Deputado Luciano Machado 
Prazo do Relator: 19/10/2021 
Prazo da Comissão:26/10/2021 
 

Projeto de Lei nº 64/2021 – Análise de Mérito 
Autor: Deputado Marcos Garcia 
Ementa: Cria procedimento de observância 
obrigatória para administração de vacinas, soros 
e imunoglobulinas realizadas no Estado do 
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Espírito Santo e dá outras providências. 
Entrada na Comissão: 17/09/2021 
Relator: Deputado Luciano Machado 
Prazo do Relator: 05/10/2021 
Prazo da Comissão: 19/10/2021 
 
Projeto de Lei nº 72/2020 – Análise de Mérito 
Autor: Deputado Torino Marques 
Ementa: Projeto de Lei que assegura proteção 
aos portadores de deficiência no atendimento 
em unidades de saúde públicas no Estado do 
Espírito Santo 
Entrada na Comissão: 27/09/2021 
Relator: Deputado Luciano Machado 
Prazo do Relator: 19/10/2021 
Prazo da Comissão: 26/10/2021 
 
Projeto de Lei nº 572/2020 – Análise de Mérito 
Autor: Deputado Dr. Emílio Mameri 
Ementa: Institui a Política Estadual de Atenção à 
Saúde Mental das vítimas da COVID-19 no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. 
Entrada na Comissão: 17/09/2021 
Relator: Deputado Luciano Machado 
Prazo do Relator: 05/10/2021 
Prazo da Comissão: 19/10/2021 
 
Projeto de Lei nº 481/2020 – Análise de Mérito 
Autor: Deputado Adilson Espíndula 
Ementa: Dispõe sobre a afixação de placa 
informativa em farmácias e drogarias contendo 
advertência quanto aos riscos da 
automedicação em geral e dá outras 
providências. 
Entrada na Comissão: 17/09/2021 
Relator: Deputado Luciano Machado 
Prazo do Relator: 05/10/2021 
Prazo da Comissão: 19/10/2021 
 
- DELIBERAR Reunião Extraordinária para 
receber o Coletivo de Assistentes Sociais ES, que 
irá discorrer sobre a articulação em torno da 
carga horária de 30h semanais, principalmente, 
dos Assistentes Sociais lotados na Secretaria de 
Estado da Saúde, com data e hora a confirmar; 

 
- DELIBERAR visita do Dr. Leandro Rodrigues 
Passos, Presidente do Conselho Regional de 
Farmácia do Espírito Santo – CRF/ES, na Reunião 

Ordinária desta Comissão, para discorrer sobre 
o tema “O Papel do Farmacêutico como 
Profissional de Saúde”, com data a confirmar, 
por solicitação do Deputado Doutor Hércules; 
 
- A Comissão recebe a visita de Neide Sellin, Ceo 
da Vix Sistem Soluções e Tecnologia da 
Informação, para discorrer sobre o tema “ Robô 
Lysa – Cão guia que auxilia deficientes visuais – 
Invenção Capixaba entre as 100 melhores do 
mundo”, por solicitação do Deputado Doutor 
Hércules; 
 
3 – COMUNICAÇÕES: 
 
- A Comissão convida a todos para participar da 
Audiência Pública para debater o tema “Projeto 
de Implementação do Saneamento Básico na 
Grande Terra Vermelha”, a realizar-se no dia 01 
de dezembro, quarta-feira, às 19 horas, no 
Plenário da Câmara Municipal de Vila Velha; 
 
- A Comissão estará recebendo na Reunião 
Ordinária do dia 07 de dezembro, terça-feira, às 
9 horas, a visita de Maitê Cardoso Aguiar, 
Auditora de Controle Externo do Tribunal de 
Contas do Espírito Santo e Coordenadora do 
Núcleo de Controle Externo de Avaliação e 
Monitoramento de Políticas Públicas de Saúde, 
para discorrer sobre o tema “Auditoria 
realizada pelo Tribunal de Contas do Espírito 
Santo, que constatou a diminuição do índice de 
câncer de mama”, por solicitação do Deputado 
Doutor Hércules; 
 

Pauta atualizada no dia 22/11/21, às 10:38 
horas, sujeita a alteração até a hora da 
reunião. 
 
_______________________________________ 
 

PRESIDENTE: Deputado DOUTOR HÉRCULES 
VICE-PRESIDENTE: Deputado DR. EMÍLIO MAMERI 
REUNIÃO: Extraordinária 
LOCAL: Plenário da Câmara Municipal de Vila 
Velha 
DATA: 01/12/2021 
DIA DA SEMANA: quarta-feira 
HORÁRIO: 19:00 horas 
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PAUTA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA / 
AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 3ª SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA 
 

1 – EXPEDIENTE: 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 

 
2 – ORDEM DO DIA:  
 
Audiência Pública para debater o tema “Projeto 
de Implementação de Saneamento Básico na 
Grande Terra Vermelha”, a ser apresentado 
pela CESAN – Companhia Espírito Santense de 
Saneamento, tendo como Proponente o 
Deputado Doutor Hércules; 

 
2 – COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem.  
 
Obs.: Pauta gerada no dia 25/11/21, às 09:49, 
sujeita a alteração até a hora da reunião. 
 
 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO 
CONTRIBUINTE 

 

PRESIDENTE: Deputado VANDINHO LEITE 
VICE-PRESIDENTE: Deputado DELEGADO 
DANILO BAHIENSE 
REUNIÃO VIRTUAL: Ordinária  
LOCAL:  
DATA: 29/11/2021 
DIA DA SEMANA: segunda-feira 
HORÁRIO: 11h 

PAUTA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL 
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 
 

1 – EXPEDIENTE: 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
- Oficio GDVL nº 99/2021, justificando ausência 
da 12º reunião ordinária da Comissão de Defesa 
do Consumidor e do Contribuinte. 
- Oficio nº 056/2021, da CDL – Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Aracruz/ES, Pedindo 
providencias em relação à falta de emissão de 
notas fiscais por compras efetivadas na 
plataforma SHOPEE. 
- Requerimento de reclamação feito pelos 
Senhores Marlon Fred e João Shimith de Souza, 
de Vila Nova de Colares, Serra, que a EDP fez 
mudança da rede e deixou um poste desativado 
em frente sua residência.  
- Requerimento de reclamação feito pelo Sr. 
Agildo Silva, de Solar de Anchieta, Serra, que a 
EDP cortou a energia deixando as luminárias dos 
postes apagadas. 
- Requerimento de reclamação feito pelo Sr. 
Gilmar do Nascimento e outros, de Rio Marinho, 
Cariacica, que estão pagando taxa de esgoto, 
porem a Cesan tem destinado o mesmo no Rio 
Marinho. 
- Requerimento de reclamação feito pelo Sr. 
Gilmar do Nascimento e outros, de Rio Marinho, 
Cariacica, que estão pagando taxa de esgoto, 
porem a Cesan tem destinado o mesmo no Rio 
Marinho. 
- Requerimento de reclamação feito pela Sra. 
Aliny Maria Alves Farrarinie outros, de Costa 
Bela, Serra, que a comunidade tem convivido 
com picos constantes de energia gerando 
perdas de equipamentos. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
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Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 

2 - ORDEM DO DIA: 
 

Itens:  
 

- CONVIDADOS:  
 

1- Douglas Oliveira Couzi, Gerente de PP da 
Cesan. Ira tratar das demandas das 
comunidades 
 

2- Francisco de Moraes, Presidente da 
comunidade do bairro Rio Marinho/V.V, Juliana 
Oliveira Ramos/Gilmar do nascimento/ do bairro 
Rio Marinho/Cariacica, irão falar sobre esgoto 
que esta sendo lançado no Rio Marinho. 
 

3- Orlando Sena, representante da EDP, Ira 
tratar das demandas das comunidades 
 

3- Aliny Maria Alves e outros do bairro Costa 
Bela/Serra, vai falar sobre os picos de energia 
que tem gerado prejuizos aos moradores. 
 

3 - COMUNICAÇÕES:  
As que ocorrerem. 
 
Pauta atualizada no dia 25/11/21, às 11h 
horas, sujeita a alteração até a hora da 
reunião. 
 
 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

 

PRESIDENTE: Deputado CARLOS VON 
VICE-PRESIDENTE: Deputado TORINO 
MARQUES 
REUNIÃO: 6ª Reunião Ordinária  
LOCAL: Plenário Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro 
DATA: 29/11/2021 
DIA DA SEMANA: segunda-feira 
HORÁRIO: 11 horas 

 
PAUTA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA 

1 – EXPEDIENTE 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS RELATORES: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 

Expediente lido e devolvo a palavra a Vossa 
Excelência 
 
2 - ORDEM DO DIA:  
As que ocorrerem 
 
3 - COMUNICAÇÕES:  
 

Presença do Senhor Paulo Maia Filho Gerente 
Geral Hotel Slaviero Essential Vitória La 
Residence e ABIH-ES que abordará o tema “A 
Perspectiva do Turismo para o Verão 21/22”. 
 
 

CPI DOS MAUS TRATOS CONTRA OS ANIMAIS  

 

PRESIDENTE: Deputada JANETE DE SÁ 
VICE-PRESIDENTE: Deputado VANDINHO LEITE 
RELATOR:  
REUNIÃO: 8ª Reunião Extraordinária  
LOCAL: Plenário Dirceu Cardoso (híbrida) 
DATA: 01/12/2021 
DIA DA SEMANA: quarta-feira 
HORÁRIO: 14 horas  

 
PAUTA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 
LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período 
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2 - ORDEM DO DIA: 
O que ocorrer. 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
 
OBJETIVO DA COMISSÃO: 
 
Apurar as recorrentes denúncias de maus tratos 
contra animais, abandono, desleixo nos Centros 
de Controle de zoonoses, privação de água e 
comida. Relatos recentes de envenenamento de 
cães, gatos, equinos e outras espécies que são 
agredidos, atropelados e mortos. Fato 
amplamente veiculado na imprensa local, ante o 
grande interesse da população que assiste 
estarrecida à atos de violência contra animais 
indefesos. 
 
CONVIDADOS: 
 
- Dra. Marcella Rios Gava Furlan – Presidente da 
Comissão Especial de Proteção e Defesa dos 
Animais da OAB/ES 
- Dr. Eduardo Passamani – Delegado Titular da 
Delegacia de Meio Ambiente 
- Claudio Denicoli dos Santos – Secretário de 
Meio Ambiente do Município de Serra 
- Dr. Luiz Renato Azevedo da Silveira – Promotor 
de Justiça do Ministério Público do Estado do ES 
- Virginia Teixeira do Carmo Emerich – 
Presidente do Conselho Regional de Medicina 
Veterinária CRMV 
- Katiuscia Pinto Rodrigues – Gerente de Bem 
Estar Animal do Município de Vitória 
- Lorraine Da Amar – Vereadora do Município de 
Domingos Martins 
- Pedro Paulo dos Santos Júnior – Guarda 
Municipal 
- Diego Nascimento – Guarda Municipal 
- Bruno de Vargas Pereira – Guarda Municipal 
- Ana Sutil - Protetora da Causa Animal  
- Rafa Vera - Protetora da Causa Animal 
- Huandra Seibel – Protetora da Causa Animal 
- Ana Padeto – Protetora da Causa Animal 
 
CONVOCADOS: 
 
- Edimar Ribeiro da Silva  
- Fabrícia Gomes Rocha. 

COMISSÃO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DA 
CONCESSÃO DA BR-101 

 

PRESIDENTE: Deputado FABRÍCIO GANDINI 
VICE-PRESIDENTE: Deputado ALEXANDRE 
XAMBINHO 
RELATOR: Deputado MARCOS GARCIA 
REUNIÃO: 4ª Reunião Extraordinária  
LOCAL: Reunião “Virtual” 
DATA: 02.12.2021 
DIA DA SEMANA: quinta-feira 
HORÁRIO: 16 horas 

 
PAUTA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 – EXPEDIENTE:  
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
Não houve no período.  
 
2 - ORDEM DO DIA: 
 
- Debater o tema: “Atualização das obras 
executas, cronograma e execuções realizadas 
em 2021 e previstas para 2022 nos termos do 
contrato do trecho concedido da BA-698 
(acesso a Mucuri) até a Divisa ES/RJ”. 
- Transposição do prazo da Comissão para a 
próxima Sessão Legislativa; 
- Demais deliberações que se fizerem 
necessárias. 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
 

Diretor Presidente da ECO101; 
Diretor Superintendente da ECO101; 
Gerente de atendimento ao usuário da ECO101 
Concessionária de Rodovias S/A; 
Superintendente de Regulação da Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); 
Superintendente de Infraestrutura Rodoviária 
da Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT) 
Superintendente Regional da Polícia Rodoviária 
Federal; 
Diretor de Licenciamento Ambiental do Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos 
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Naturais Renováveis do Estado do Espírito Santo 
– IBAMA/ES; 
 
Coordenadora de Licenciamento Ambiental de 
Transportes do Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 
(COTRA); 
 
Superintendente do Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
do Estado do Espírito Santo – IBAMA/ES; 
 
Coordenadora de Licenciamento do Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis do Estado do Espírito Santo 
– IBAMA/ES. 
 
Objetivo da Comissão: Fiscalizar o cumprimento 
do contrato de concessão da rodovia BR 101 no 
Espírito Santo pela concessionária ECO 101. 
 
 

AGENDAS 
 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
Diretoria das Comissões Parlamentares - DCP 

Coordenação Especial das Comissões Temporárias e 
Órgãos Especiais - CECTOE 

 
AGENDA DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DAS 

COMISSÕES TEMPORÁRIAS 
PERÍODO DE 29/11 a 03/12/2021 

 

DATA LOCAL HORÁRIO COMISSÃO TIPO 
COORDENADOR/ 

RESPONSÁVEL 
TEL 

RECURSOS 

01 
12 

Quarta-feira 

Plenário 
“Dirceu 
Cardoso” 

14h  
CPI dos 
Maus-
Tratos  

8ª Reunião 
Extraordinária 

Miguel 
Juliana 
Sandra 
3748 

Comunicação 
Social, 

Taquigrafia, 
Procuradoria, 
Consultoria, 

Som, Segurança 
e, TV ALES.  

02 
12 

Quinta-feira 

Sala 
Virtual 

“On Line” 
16h  

CE da 
BR101 

4ª Reunião 
Extraordinária 

Miguel 
Juliana 
Sandra 
3748 

Comunicação 
Social, 

Taquigrafia, 
Procuradoria, 
Consultoria, 

Som e TV ALES.  

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

Carlos Eduardo Casa Grande  
Secretário Geral da Mesa - SGM 
Pedro Henrique Santos Barbosa 

Diretor das Comissões Parlamentares - DCP 
Miguel Pedro Amm Filho 

Coordenador Especial das Comissões 
Temporárias e Órgãos Especiais – CECTOE 

 
 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

LEIS 
 

LEI Nº 11.468 
 

Acrescenta o art. 24-A à Lei nº 
8.060, de 22 de junho de 2005, 
estabelecendo a apreensão do 
animal submetido a maus-tratos 
que esteja na posse do agressor e  
proibindo toda pessoa punida por 
maus-tratos de possuir outro 
animal doméstico pelo prazo de 5 
(cinco) anos. 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
faço saber que a Assembleia Legislativa 
aprovou, o Governador do Estado, nos termos 
do artigo 66, § 1º da Constituição Estadual 
sancionou, e eu, Erick Musso, seu Presidente, 
nos termos do § 7º do mesmo artigo, promulgo 
a seguinte Lei: 
 
Art. 1º A Lei nº 8.060, de 22 de junho de 2005, 
passa a vigorar acrescida do art. 24-A com a 
seguinte redação: 
  
“Art. 24-A. O animal submetido a maus-tratos 
que esteja na posse do agressor será 
apreendido. 
 
§ 1º Toda pessoa punida por maus-tratos a 
animais ficará proibida de possuir animal 
doméstico pelo prazo de 5 (cinco) anos. 
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§ 2º O descumprimento da proibição 
estabelecida no §1º ensejará a aplicação de 
multa de 500 (quinhentos) Valores de 
Referência do Tesouro Estadual – VRTEs.” 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 25 de 

novembro de 2021.  
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
LEI Nº 11.469 

 
Determina a comunicação, por 
parte dos condomínios 
residenciais, conjuntos 
habitacionais e congêneres, sobre 
os casos de agressões domésticas 
contra mulheres, na forma que 
especifica, no âmbito do Estado 
do Espírito Santo. 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
faço saber que a Assembleia Legislativa 
aprovou, o Governador do Estado, nos termos 
do artigo 66, § 1º da Constituição Estadual 
sancionou, e eu, Erick Musso, seu Presidente, 
nos termos do § 7º do mesmo artigo, promulgo 
a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Ficam os condomínios residenciais, 
conjuntos habitacionais e congêneres obrigados 
a comunicar à Delegacia de Atendimento à 
Mulher – DEAM os casos de agressões 
domésticas contra mulheres, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Aquele que presenciar os casos de 
agressões notificará, de imediato, o síndico ou a 
administradora do condomínio. 
 
Paragrafo único. Após conhecimento do fato, o 
síndico ou a administradora do condomínio 
deverá comunicar à Delegacia de Atendimento à 
Mulher – DEAM. 

Art. 3º As denúncias deverão conter as 
seguintes informações, quando possível: 
 
I - qualificação dos moradores do respectivo 
apartamento, casa ou similares; 
 
II - endereço; e 
 
III - se tiver, telefone de contato da vítima. 
 
Art. 4º O descumprimento do disposto nesta Lei 
sujeitará os condomínios residenciais, conjuntos 
habitacionais e congêneres às seguintes 
penalidades: 
 
I - advertência; e 
 
II - multa entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) 
Valores de Referência do Tesouro Estadual – 
VRTEs. 
 
§ 1º Em caso de reincidência, será duplicado o 
valor da multa referida neste artigo. 
 
§ 2º As sanções previstas neste artigo serão 
aplicadas por órgão ou entidade estadual 
definido em Decreto. 
 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 25 de 

novembro de 2021.  
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
LEI Nº 11.470 

 
Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de tratamento e assepsia da areia 
contida nas áreas destinadas ao 
lazer e à recreação infantil. 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
faço saber que a Assembleia Legislativa 
aprovou, o Governador do Estado, nos termos 
do artigo 66, § 1º da Constituição Estadual 
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sancionou, e eu, Erick Musso, seu Presidente, 
nos termos do § 7º do mesmo artigo, promulgo 
a seguinte Lei: 
 
Art. 1º A areia contida nas áreas destinadas ao 
lazer e à recreação infantil deverá receber, 
periodicamente, tratamento e assepsia para 
descontaminação e combate de bactérias e 
verminoses em geral. 
 
Art. 2º A análise da areia deverá, 
obrigatoriamente, buscar e eliminar a presença 
dos seguintes elementos de contaminação: 
 
I - hepatite; 
 
II - toxoplasmose; 
 
III - leptospirose; 
 
IV - histoplasmose; 
 
V - hantavírus; 
 
VI - larva migrans cutânea e visceral; 
 
VII - placas, bolores e leveduras; 
 
VIII - germes e fungos micóticos; 
 
IX - micróbios dípteros; e 
 
X - verminoses diversas. 
 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 25 de 

novembro de 2021.  
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

LEI Nº 11.471 
 

Dispõe sobre o Programa Limpa 
Rio no âmbito do Estado do 
Espírito Santo. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, faço saber que a Assembleia 
Legislativa aprovou, o Governador do Estado, 
nos termos do artigo 66, § 1º da Constituição 
Estadual sancionou, e eu, Erick Musso, seu 
Presidente, nos termos do § 7º do mesmo 
artigo, promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica instituído o Programa Limpa Rio 
no âmbito do Estado do Espírito Santo, com o 
objetivo de realizar o desassoreamento e a 
limpeza dos rios, visando à manutenção dos 
leitos e margens dos corpos hídricos, de forma 
a favorecer o escoamento das águas e 
prevenir inundações. 
 
Art. 2º O Programa deverá ser realizado em 
todo o Estado do Espírito Santo, devendo ser 
asseguradas as intervenções que promovam a 
prevenção da proliferação de vetores e a 
conscientização sobre a ocupação e 
construções irregulares junto às margens. 
 
Art. 3º São objetivos do Programa Limpa Rio: 
 
I - propiciar o desenvolvimento de valores e 
comportamentos, individuais e coletivos, 
favoráveis à preservação dos cursos d’água e 
das áreas reflorestadas; 
 
II - difundir noções de meio ambiente e 
contribuir para a adoção de procedimentos 
adequados para a solução dos problemas 
ambientais locais; 
 
III - conscientizar a população ribeirinha 
acerca dos riscos de construções irregulares 
em áreas de preservação permanente; 
 
IV - criar mecanismos para a adequação 
ambiental das áreas de construção irregulares 
previstas neste Programa; 
 
V - eliminar integralmente situações de 
despejo de dejetos humanos e demais 
resíduos nos cursos d’água. 
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Art. 4º O Poder Executivo poderá 
regulamentar a presente Lei. 
 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 25 de 
novembro de 2021.  
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
LEI Nº 11.472 

 
Acrescenta item ao Anexo I da 
Lei nº 10.974, de 14 de janeiro 
de 2019, declarando o 
Município de Guarapari Capital 
do Turismo no Estado do 
Espírito Santo. 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, faço saber que a Assembleia 
Legislativa aprovou, o Governador do Estado, 
nos termos do artigo 66, § 1º da Constituição 
Estadual sancionou, e eu, Erick Musso, seu 
Presidente, nos termos do § 7º do mesmo 
artigo, promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º O Anexo I da Lei nº 10.974, de 14 de 
janeiro de 2019, que consolida a legislação em 
vigor referente à concessão de títulos em 
homenagem a municípios do Estado do 
Espírito Santo, passa a vigorar acrescido de 
item com a seguinte redação: 
 
“Declara o Município de Guarapari Capital do 
Turismo no Estado do Espírito Santo.” 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 25 de 

novembro de 2021.  
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1655 
 

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

CESSAR OS EFEITOS, do Ato nº 178, 
publicado em 11/02/2021, que concedeu a 
Gratificação por Representação Parlamentar á 
servidora EDILANIA CIRILO DOS SANTOS 
MENDES, matrícula nº 209096-02, ocupante do 
cargo em comissão de Técnico Júnior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP, indicada pela Deputada Janete de Sá. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de novembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1656 

 
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, ao servidor 
DOUGLAS EUGENIO VAREJÃO BAIA, matrícula 
nº 210117-01, ocupante do cargo em comissão 
de Adjunto de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ADGRP, indicado pela 
Deputada Janete de Sá, conforme processo 
administrativo nº 212112/2021. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de novembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1657 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 20497/2021, requerimento de 
auxílio-saúde nº 278/2021, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 ao servidor MARIA 
APARECIDA DA SILVA CALIMAN, matrícula 
210459, ocupante do cargo em comissão de 
Subcoordenador de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código SCGRP. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 22 de 

novembro 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1658 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 

de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 19953/2021, requerimento de 
auxílio-saúde nº 274/2021, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 ao servidor FATIMA 
SOARES PORTO LOPES, matrícula 210457, 
ocupante do cargo em comissão de Assistente 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 22 de 

novembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1659 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 20520/2021, requerimento de 
auxílio-saúde nº 279/2021, resolve: 

 
CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 

a Resolução nº 4.971/2017 ao servidor JONAS 
GUISSO DAS NEVES, matrícula 210296, 
ocupante do cargo em comissão de Assessor 
Júnior da Secretaria, código AJS. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 22 de 
novembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1660 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 20242/2021, requerimento de 
auxílio-saúde nº 276/2021, resolve: 

 
CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 

a Resolução nº 4.971/2017 ao servidor 
GUILHERME FORCA BRAVIN, matrícula 210434, 
ocupante do cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 22 de 

novembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1661 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 

de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 17564/2021, requerimento de 
auxílio-saúde nº 266/2021, resolve: 

 
CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 

a Resolução nº 4.971/2017 ao servidor CHARLE 
PEREIRA NUNES, matrícula 210475, ocupante 
do cargo em comissão de Assessor Júnior da 
Secretaria, código AJS. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 22 de 

novembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1662 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 20478/2021, requerimento de 
auxílio-saúde nº 277/2021, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 à servidora 
ELISANGELA DAS GRAÇAS SILVA, matrícula 
210471, ocupante do cargo em comissão de 
Técnico Sênior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TSGRP. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320032003600390032003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, sexta-feira, 26 de novembro de 2021 Diário do Poder Legislativo - 29 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 24 de 
novembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

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

 
PORTARIA Nº 1038 

 
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 licenciado o 
servidor JOSE ARIMATHEA CAMPOS GOMES, 
matricula 203312, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 05 (Cinco) dias, com início 
em 23/11/2021 e final em 27/11/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
24 de novembro de 2021. 

 
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 
CESAR ROBERTO COLNAGHI 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 1039 
 

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 licenciado o 

servidor LUCIANO RIBEIRO PEREIRA, matricula 

209682, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 04 (Quatro) dias, com início em 
23/11/2021 e final em 26/11/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
24 de novembro de 2021. 

 
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 
CESAR ROBERTO COLNAGHI 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 1040 
 

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 RUBIA DOS ANJOS DALLA 
BERNARDINA, matricula 207658, deste Poder 
Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 01 
(Hum) dia, com início em 19/11/2021 e final em 
19/11/2021, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
24 de novembro de 2021. 

 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 
CESAR ROBERTO COLNAGHI 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 1041 
 

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 ELIZABETH MIRANDA SIMOES, 
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matricula 201440, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 14 (Quatorze)dias, com 
início em 24/10/2021 e final em 06/11/2021, 
com base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
23 de novembro de 2021. 

 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 
CESAR ROBERTO COLNAGHI 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 1042 
 

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 KARLA ODETE MACHADO DE 
OLIVEIRA, matricula 203316, deste Poder 
Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 01 
(Hum) dia, com início em 23/11/2021 e final em 
23/11/2021, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
24 de novembro de 2021. 

 
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 
CESAR ROBERTO COLNAGHI 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 1043 
 

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 NIVEA MARTINS DA ROSA OLIVEIRA, 

matricula 210410, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 142, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 02 (Dois) dias, com início 
em 22/11/2021 e final em 23/11/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
24 de novembro de 2021. 

 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 
CESAR ROBERTO COLNAGHI 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 1044 
 

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 GRAZIELA GUSMÃO PONTINI 
AMORIM, matricula 208010, deste Poder 
Legislativo, na forma do artigo 142, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 03 (Tres) 
dias, com início em 13/10/2021 e final em 
15/10/2021, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
25 de novembro de 2021. 

 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 
CESAR ROBERTO COLNAGHI 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 1045 
 

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 LORENA GARCIA SANTOS, matricula 
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209215, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 142, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 01 (Hum) dia, com início em 
23/11/2021 e final em 23/11/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

25 de novembro de 2021. 

 
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 
CESAR ROBERTO COLNAGHI 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 
 

PORTARIA Nº 1046 
 

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 BRUNELLA MARTINS AGNANO, 
matricula 210395, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 15 (Quinze) dias, com 
início em 16/11/2021 e final em 30/11/2021, 
com base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
25 de novembro de 2021. 

 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 
CESAR ROBERTO COLNAGHI 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico 

Registro de Preços nº 033/2021 
Processo nº 211293/2021 

 

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo torna público que a Mesa Diretora 
HOMOLOGOU o Pregão Eletrônico – Registro de 
Preços nº 033/2021, referente à contratação de 
empresa especializada em serviços de 
lavanderia, que teve como resultado do lote 
único: Andrade Serviços LTDA (CNPJ nº 
13.014.700/0001-87), com valor total de R$ 
5.211,00 (cinco mil, duzentos e onze reais). 
Mais informações através do e-mail 
scl@al.es.gov.br ou pelo telefone (27) 3382-
3874. 
 

Vitória/ES, 24 de novembro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• SEXTA-FEIRA - 26.11.2021 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de Campo na TV Saiba como a Embrapa esta investindo em um sistema de produção 
sustentável para desenvolver o cultivo e o processamento do óleo de 
canola no Cerrado brasileiro 

00h45 MP com Você A promotora de Justiça Dr. Cláudia Regina dos Santos Albuquerque 
Garcia esclarece as obrigações do Ministério Público do Estado do 
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Espírito Santo acerca do tema “Violência contra a mulher”, além de 
esclarecer dúvidas sobre o funcionamento das leis de proteção, os 
canais de denúncia e orientações para quem sofre este tipo de abuso. 

01h15 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Estadual 

01h45 Sessão solene  Dia Internacional do Combate à Violência Contra a Mulher  

04h00 Reunião ordinária virtual  Comissão de Cooperativismo 

05h00 Sessão solene  Homenagem aos Tocadores de Concertina 

07h00 Dia de Campo na TV Entenda o sistema de criação de suínos em família, que comprovou 
que manter unidos suínos da mesma família, do nascimento até o 
abate, reduz significativamente o uso de antibióticos nos animais. 

07h30 Papo Cidadão O programa dessa semana discute o tema: Direitos humanos 

08h00 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

08h30 A Grande Reportagem Vários rótulos estão associados ao Transtorno do Espectro Autista 
(TEA), condição que costuma afetar as habilidades de comunicação e 
interação social. A Grande Reportagem aborda, sob a perspectiva de 
autistas e seus familiares, especialistas e militantes da área, os 
anseios, avanços e desafios para quem vive com essa condição 

09h00 Reunião ordinária virtual  Comissão de Justiça 

10h15 Audiência pública virtual  Comissão de Meio Ambiente  

12h00 Com a Palavra No segundo mandato na Assembleia Legislativa, o médico 
anestesiologista Hudson Leal (Republicanos) é o entrevistado desta 
edição do programa Com a Palavra, da TV Assembleia. Ele é membro 
efetivo da Comissão de Cooperativismo e presidente da Corregedoria 
órgão responsável por fiscalizar a postura dos parlamentares 

12h30 Conta pra Gente O Conta pra Gente dá continuidade ao tema Inflação com o professor 
de economia Gercione Dionizio Silva. Ele explica o papel do governo 
no controle da inflação 

13h00 Dedo de Prosa Francisco Grijó é escritor e professor de literatura. Seu último livro, 
Fama Volat (2019), é um romance policial que tem como cenário o 
mercado de obras de arte. A expressão Fama Volat vem do latim e 
significa “a fama voa”. Na obra, é o nome da sociedade secreta que 
trafica obras. Grijó também escreve crônicas e contos. 

13h30 Parlamento Brasil Combate a estupro de menor de idade ganha reforço em 
Pernambuco, com a aprovação da Lei que obriga instituições a 
comunicarem gravidez de adolescentes. Na zona rural do Ceará, 
agentes de saúde driblam barreiras para vacinar idosos contra a 
Covid-19. Investigações indicam que parte das queimadas de 2020, no 
Pantanal e na Amazônia, foi criminosa. Em Santa Catarina, Lei 
determina plantação de agroflorestas. E ainda, bicicletário modelo é 
construído para a população em São Paulo 

14h00 A Grande Reportagem Vários rótulos estão associados ao Transtorno do Espectro Autista 
(TEA), condição que costuma afetar as habilidades de comunicação e 
interação social. A Grande Reportagem aborda, sob a perspectiva de 
autistas e seus familiares, especialistas e militantes da área, os 
anseios, avanços e desafios para quem vive com essa condição 

14h30 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

15h00 Sessão Especial (V) Fortalecimento das Organizações da Sociedade Civil do Estado 

18h00 Com a Palavra No segundo mandato na Assembleia Legislativa, o médico 
anestesiologista Hudson Leal (Republicanos) é o entrevistado desta 
edição do programa Com a Palavra, da TV Assembleia. Ele é membro 
efetivo da Comissão de Cooperativismo e presidente da Corregedoria 
órgão responsável por fiscalizar a postura dos parlamentares 

18h30 Dedo de Prosa Francisco Grijó é escritor e professor de literatura. Seu último livro, 
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Fama Volat (2019), é um romance policial que tem como cenário o 
mercado de obras de arte. A expressão Fama Volat vem do latim e 
significa “a fama voa”. Na obra, é o nome da sociedade secreta que 
trafica obras. Grijó também escreve crônicas e contos. 

19h00 Sessão solene (V) Homenagem ao Dia Estadual do Profissional de Segurança no 
Combate à Violência Contra a Mulher 

22h00 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

22h15 Com a Palavra No segundo mandato na Assembleia Legislativa, o médico 
anestesiologista Hudson Leal (Republicanos) é o entrevistado desta 
edição do programa Com a Palavra, da TV Assembleia. Ele é membro 
efetivo da Comissão de Cooperativismo e presidente da Corregedoria 
órgão responsável por fiscalizar a postura dos parlamentares 

22h45 Conta pra Gente O Conta pra Gente dá continuidade ao tema Inflação com o professor 
de economia Gercione Dionizio Silva. Ele explica o papel do governo 
no controle da inflação 

23h15 Dedo de Prosa Francisco Grijó é escritor e professor de literatura. Seu último livro, 
Fama Volat (2019), é um romance policial que tem como cenário o 
mercado de obras de arte. A expressão Fama Volat vem do latim e 
significa “a fama voa”. Na obra, é o nome da sociedade secreta que 
trafica obras. Grijó também escreve crônicas e contos. 

23h45 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! 

 

Legenda: (V) – Ao Vivo 
 

OBS.: A programação da TV Assembleia-ES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
 

 

• SÁBADO - 27.11.2021 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de Campo na TV Entenda o sistema de criação de suínos em família, que comprovou que 
manter unidos suínos da mesma família, do nascimento até o abate, 
reduz significativamente o uso de antibióticos nos animais. 

00h45 MP com Você A promotora de Justiça Dr. Cláudia Regina dos Santos Albuquerque 
Garcia esclarece as obrigações do Ministério Público do Estado do 
Espírito Santo acerca do tema “Violência contra a mulher”, além de 
esclarecer dúvidas sobre o funcionamento das leis de proteção, os 
canais de denúncia e orientações para quem sofre este tipo de abuso. 

01h15 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

01h45 Reunião ordinária virtual  Comissão de Justiça 

03h00 Audiência pública virtual  Comissão de Meio Ambiente  

04h45 Sessão solene  Homenagem ao Trabalho Desenvolvido por Negras e Negros no 
Enfrentamento da Pandemia de Covid-19 

07h00 Dia de Campo na TV Conheça sobre a prática de  compostagem e a técnica de biorreatores 
desenvolvidos pela Embrapa Solos. 

07h30 STJ Notícias Trabalhos do Superior tribunal de Justiça 

08h00 Panorama Telejornal de sexta-feira 

08h30 A Grande Reportagem Esta edição da Grande Reportagem apresenta o panorama do 
movimento LGBT no Brasil e no Espírito Santo. 

09h00 Audiência pública da Comissão Apresentação da Loa 2022 Em São Mateus 
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de Finanças  

11h40 Reunião extraordinária virtual Comissão de Cidadania 

12h00 Sabores Nesta edição nós vamos falar de uma alimentação baseada em 
vegetais, mas se você acha que só vai ver salada de folha verde e 
legumes salteados, está bem enganado. Vamos falar da gastronomia 
vegana. Fomos a um bistrô e também a uma churrascaria vegana 

12h30 Conta pra Gente A taxa de juros é tema do programa Conta pra Gente. O doutor em 
economia aplicada, Gercione Dionizio Silva, explica como são definidas 
as taxas de juros no país e como os juros podem impactar nossas 
decisões de consumo 

13h00 Dedo de Prosa A poesia de Fernanda Tatagiba aborda vários temas, entre eles, as 
relações humanas e seu vínculo com a natureza. Em “Labirinto 
Mínimo”, a poeta nos oferece poesias curtas e cheias de sensibilidade 

13h30 Parlamento Brasil Rio de janeiro trava batalha contra intolerância religiosa.  Câmara de 
Pouso Alegre lança Estatuto da Criança e do Adolescente versão para 
crianças. 

14h00 A Grande Reportagem Esta edição da Grande Reportagem apresenta o panorama do 
movimento LGBT no Brasil e no Espírito Santo. 

14h30 Panorama Telejornal de sexta-feira 

15h00 Sessão solene  Dia do Advogado P1 

16h00 Sessão solene Dia do Advogado, Magistrados e Juristas P2 

18h00 A Grande Reportagem Esta edição da Grande Reportagem apresenta o panorama do 
movimento LGBT no Brasil e no Espírito Santo. 

18h30 Dedo de Prosa A poesia de Fernanda Tatagiba aborda vários temas, entre eles, as 
relações humanas e seu vínculo com a natureza. Em “Labirinto 
Mínimo”, a poeta nos oferece poesias curtas e cheias de sensibilidade 

19h00 Som da Terra O Som da Terra recebe a cantora lírica Patrícia Eugênio, que está com 
um novo projeto, de música popular brasileira. Vamos conhecer seu 
novo trabalho e um pouco da sua história na música. 

19h30 Sabores Nesta edição nós vamos falar de uma alimentação baseada em 
vegetais, mas se você acha que só vai ver salada de folha verde e 
legumes salteados, está bem enganado. Vamos falar da gastronomia 
vegana. Fomos a um bistrô e também a uma churrascaria vegana 

20h00 Parlamento Brasil  Rio de janeiro trava batalha contra intolerância religiosa.  Câmara de 
Pouso Alegre lança Estatuto da Criança e do Adolescente  versão para 
crianças. 

20h30 STJ Notícias Trabalhos do Superior tribunal de Justiça 

21h00 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

21h30 Ciência e Letras O programa debate a Judicialização de Políticas Públicas no Brasil 

22h00 Panorama Telejornal de sexta-feira 

22h15 Som da Terra O Som da Terra recebe a cantora lírica Patrícia Eugênio, que está com 
um novo projeto, de música popular brasileira. Vamos conhecer seu 
novo trabalho e um pouco da sua história na música. 

22h45 Conta pra Gente A taxa de juros é tema do programa Conta pra Gente. O doutor em 
economia aplicada, Gercione Dionizio Silva, explica como são definidas 
as taxas de juros no país e como os juros podem impactar nossas 
decisões de consumo 

23h15 Dedo de Prosa A poesia de Fernanda Tatagiba aborda vários temas, entre eles, as 
relações humanas e seu vínculo com a natureza. Em “Labirinto 
Mínimo”, a poeta nos oferece poesias curtas e cheias de sensibilidade 

23h45 Sabores Nesta edição nós vamos falar de uma alimentação baseada em 
vegetais, mas se você acha que só vai ver salada de folha verde e 
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legumes salteados, está bem enganado. Vamos falar da gastronomia 
vegana. Fomos a um bistrô e também a uma churrascaria vegana 

 

Legenda: (V) – Ao Vivo 
 

OBS.: A programação da TV Assembleia-ES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 

 

• DOMINGO - 28.11.2021 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de Campo na TV Conheça sobre a prática de compostagem e a técnica de biorreatores 
desenvolvidos pela Embrapa Solos. 

00h45 MP com Você A procuradora de justiça, Dr. Catarina Ceccin Gazele, explica as funções 
do Ministério Público frente às gerações dos direitos humanos e pontua 
a função do Núcleo de Proteção aos Direitos Humanos (NPDH), do qual 
atua como coordenadora. 

01h15 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

01h45 Audiência pública da Comissão 
de Finanças  

Apresentação da loa 2022 em São Mateus 

04h30 Sessão solene  Dia do Advogado P1 

05h30 Sessão solene  Homenagem Ao Dia Do Servidor Público 

07h00 Dia de Campo na TV Conheça a técnica de aplicação de fertilizantes fosfatados nas lavouras 
de cana-de-açúcar para aumentar a fertilidade do solo. 

07h30 Papo Cidadão O programa dessa semana discute o tema: Direitos humanos 

08h00 Panorama Telejornal de sexta-feira 

08h30 A Grande Reportagem Nutrição, saúde, desenvolvimento cognitivo e emocional, proximidade 
corporal, ligação afetiva. Tudo isso está relacionado ao aleitamento 
materno, uma fase que gera benefícios, tanto para a mulher quanto 
para o bebê. O leite materno fortalece o sistema imunológico da 
criança, evitando infecções e diarreias, entre outras doenças. Nesta 
grande reportagem, nós ouvimos especialistas, como nutricionista, 
enfermeiras especializadas em amamentação, e consultora de 
aleitamento. As profissionais deram dicas de como amamentar 
corretamente, e também responderam a dúvidas e questionamentos de 
mamães e gestantes. Também ouvimos mães, que contaram suas 
experiências com amamentação em público, dificuldades na pega e 
amamentação tardia. 

09h00 Reunião extraordinária virtual  Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

10h10 Reunião extraordinária virtual  Comissão de Meio Ambiente  

11h15 Reunião ordinária virtual  Comissão de Cultura 

12h00 Sabores Mais uma série especial do "Sabores dos Imigrantes", desta vez sobre 
comida árabe. Fomos ao restaurante mais tradicional do Espírito Santo 
para mostrar a culinária e um pouco da história da vinda para o Brasil 
desse povo que come muito bem. 

12h30 Conta pra Gente O programa Conta pra Gente analisa a relação entre dinheiro e 
emoções. A professora universitária Maria da Penha Dalvi falou sobre 
como os sentimentos influenciam nossas decisões financeiras. 

13h00 Dedo de Prosa O talento do jovem escritor capixaba Marcelo Felix, autor do romance 
policial "Martyn o detetive e o sumiço dos encrenqueiros",pode ser 
conferido nesta edição do programa Dedo de Prosa.  

13h30 Parlamento Brasil Combate a estupro de menor de idade ganha reforço em Pernambuco, 
com a aprovação da Lei que obriga instituições a comunicarem gravidez 
de adolescentes. Na zona rural do Ceará, agentes de saúde driblam 
barreiras para vacinar idosos contra a Covid-19. Investigações indicam 
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que parte das queimadas de 2020, no Pantanal e na Amazônia, foi 
criminosa. Em Santa Catarina, Lei determina plantação de agroflorestas. 
E ainda, bicicletário modelo é construído para a população em São Paulo 

14h00 A Grande Reportagem Nutrição, saúde, desenvolvimento cognitivo e emocional, proximidade 
corporal, ligação afetiva. Tudo isso está relacionado ao aleitamento 
materno, uma fase que gera benefícios, tanto para a mulher quanto 
para o bebê. O leite materno fortalece o sistema imunológico da 
criança, evitando infecções e diarreias, entre outras doenças. Nesta 
grande reportagem, nós ouvimos especialistas, como nutricionista, 
enfermeiras especializadas em amamentação, e consultora de 
aleitamento. As profissionais deram dicas de como amamentar 
corretamente, e também responderam a dúvidas e questionamentos de 
mamães e gestantes. Também ouvimos mães, que contaram suas 
experiências com amamentação em público, dificuldades na pega e 
amamentação tardia. 

14h30 Panorama Telejornal de sexta-feira 

15h00 Reunião ordinária  Presencial da Comissão de Cidadania 

16h00 Reunião ordinária presencial  Comissão de Saúde 

17h40 Reunião extraordinária virtual Comissão de Cidadania 

18h00 A Grande Reportagem Nutrição, saúde, desenvolvimento cognitivo e emocional, proximidade 
corporal, ligação afetiva. Tudo isso está relacionado ao aleitamento 
materno, uma fase que gera benefícios, tanto para a mulher quanto 
para o bebê. O leite materno fortalece o sistema imunológico da 
criança, evitando infecções e diarreias, entre outras doenças. Nesta 
grande reportagem, nós ouvimos especialistas, como nutricionista, 
enfermeiras especializadas em amamentação, e consultora de 
aleitamento. As profissionais deram dicas de como amamentar 
corretamente, e também responderam a dúvidas e questionamentos de 
mamães e gestantes. Também ouvimos mães, que contaram suas 
experiências com amamentação em público, dificuldades na pega e 
amamentação tardia. 

18h30 Dedo de Prosa O talento do jovem escritor capixaba Marcelo Felix, autor do romance 
policial "Martyn o detetive e o sumiço dos encrenqueiros",pode ser 
conferido nesta edição do programa Dedo de Prosa.  

19h00 Sessão solene  Homenagem Ao Trabalho Desenvolvido Por Negras E Negros No 
Enfrentamento Da Pandemia De Covid-19 

21h00 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

21h30 Ciência e Letras O programa debate a obra de José Lins do Rego 

22h00 Panorama Telejornal de sexta-feira 

22h15 Som da Terra O programa dessa semana apresenta o trabalho da cantora Bárbara 
Greco. 

22h45 Conta pra Gente O programa Conta pra Gente analisa a relação entre dinheiro e 
emoções. A professora universitária Maria da Penha Dalvi falou sobre 
como os sentimentos influenciam nossas decisões financeiras. 

23h15 Dedo de Prosa O talento do jovem escritor capixaba Marcelo Felix, autor do romance 
policial "Martyn o detetive e o sumiço dos encrenqueiros",pode ser 
conferido nesta edição do programa Dedo de Prosa.  

23h45 Sabores Mais uma série especial do "Sabores dos Imigrantes", desta vez sobre 
comida árabe. Fomos ao restaurante mais tradicional do Espírito Santo 
para mostrar a culinária e um pouco da história da vinda para o Brasil 
desse povo que come muito bem. 

 

Legenda: (V) – Ao Vivo 
 

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

 
 

CENTÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA 
HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL), DA 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 
DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA EM 
23 DE NOVEMBRO DE 2021. 
 

(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, registraram 
presença em plenário os 
senhores deputados Adilson 
Espindula, Bruno Lamas, Capitão 
Assumção, Dary Pagung, 
Delegado Danilo Bahiense, 
Doutor Hércules, Freitas, Hudson 
Leal, Janete de Sá, Luciano 
Machado, Marcelo Santos, 
Marcos Garcia, Raquel Lessa, 
Sergio Majeski e Torino 
Marques; registraram presença 
virtual os senhores deputados 
Alexandre Xambinho, Carlos 
Von, Coronel Alexandre 
Quintino, Dr. Emílio Mameri, Dr. 
Rafael Favatto, Engenheiro José 
Esmeraldo, Erick Musso, Gandini, 
Iriny Lopes, Marcos Madureira, 
Pr. Marcos Mansur, Renzo 
Vasconcelos, Theodorico Ferraço 
e Vandinho Leite) 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Há quorum para abertura da 
sessão, de acordo com o painel eletrônico. 
Invocando a proteção de Deus, declaro-a aberta 
e convido ele, o Delegado Danilo Bahiense, que 
já fez com que muito bandido que se achava 
invencível, está hoje agarrado nos presídios do 
Espírito Santo, para que possa proceder à leitura 
de um versículo da Bíblia. 

Sendo assim, solicito a todos, homens e 
mulheres, que se coloquem em posição de 
respeito.  

 
(O senhor deputado Delegado 

Danilo Bahiense profere Mateus, 7: 1)  

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) –  Neste momento, fica 
dispensada a leitura da ata da sessão anterior, 
antes, porém, declaro-a aprovada conforme 
disponibilizada no site da Assembleia Legislativa. 

Quero dividir a honra com meus colegas 
parlamentares: ao meu lado direito, o líder do 
Governo, Dary Pagung; e ao meu lado esquerdo, 
o vice-líder do Governo, Marcos Garcia. Juntos, 
lideram este plenário junto à base aliada. 

Pergunto aos colegas deputados se 
alguém gostaria de fazer registro de um minuto 
de silêncio. (Pausa) 

Graças a Deus, não! 
Passamos então, ao Expediente para 

simples despacho.  
 

 1. Mensagem n.º 059/2021, do 
governador do Estado, encaminhando veto 
total ao Projeto de Lei n.º 667/2019, de autoria 
do deputado Carlos Von, que acrescenta o 
artigo 3º-A da Lei 10.821, de 04 de abril de 
2018, para exigir expressa autorização do 
consumidor quando o pagamento de contrato 
de empréstimo for realizado mediante débito 
automático em conta corrente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127237&arquivo=Arqui
vo/Documents/MV/127237-
202111161511314652-assinado.pdf#P127237 
 

Ciente.  
À Comissão de Justiça. 

 

 2. Mensagem n.º 060/2021, do 
governador do Estado, encaminhando veto 
total ao Projeto de Lei n.º 1031/2019, de 
autoria do deputado Doutor Hércules, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de grandes 
centros comerciais e áreas de elevada 
aglomeração de pessoas, disponibilizarem área 
para atendimento de primeiros socorros aos 
seus frequentadores e atendimento de 
remoção médica, nos termos que especifica. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127236&arquivo=Arqui
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vo/Documents/MV/127236-
202111161506586052-assinado.pdf#P127236 
 

Ciente. 
À Comissão de Justiça. 

 

 3. Mensagem n.º 061/2021, do 
governador do Estado, encaminhando veto 
total ao Projeto de Lei n.º 951/2019, de autoria 
do ex-deputado Delegado Lorenzo Pazolini, 
que dispõe sobre o Incentivo à Instituição de 
Casas de Passagem ao cidadão que necessite 
de tratamento médico-hospitalar ou de 
realização de exames médicos fora de seu 
domicílio e adota 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=127235&arquivo=Arqui
vo/Documents/MV/127235-
202111161459573231-assinado.pdf#P127235 
 

Ciente. 
À Comissão de Justiça. 
 

 4. Mensagem n.º 062/2021, do 
governador do Estado, encaminhando veto 
total ao Projeto de Lei n.º 596/2019, de autoria 
do deputado Doutor Hércules, que determina 
atendimento prioritário aos portadores de 
doenças raras nas redes de saúde pública e 
privada 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=127234&arquivo=Arqui
vo/Documents/MV/127234-
202111161456532445-assinado.pdf#P127234  
 
 5. Mensagem n.º 063/2021, do 
governador do Estado, encaminhando veto 
total ao Projeto de Lei n.º 186/2019, de autoria 
do deputado Dr. Rafael Favatto, que proíbe a 
implantação de estabelecimentos prisionais 
estaduais, sem a anuência do município 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=127232&arquivo=Arqui

vo/Documents/MV/127232-
202111161453105878-assinado.pdf#P127232  
 
 6. Mensagem n.º 064/2021, do 
governador do Estado, encaminhando veto 
total ao Projeto de Lei n.º 509/2019, de autoria 
da deputada Janete de Sá, que acrescenta item 
ao Anexo II da Lei n.º 10.975, de 14 de janeiro 
de 2019, denominando “José Poubel Cardoso” 
a Rodovia ES 181 trevo de São José do Calçado 
a Alto Calcado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127231&arquivo=Arqui
vo/Documents/MV/127231-
202111161449395717-assinado.pdf#P127231 
 

O despacho único é: Ciente.  
À Comissão de Justiça. 

 
 7. Mensagem n.º 065/2021, do 
governador do Estado, encaminhando veto 
parcial ao Projeto de Lei n.º 745/2019, de 
autoria do deputado Vandinho Leite, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
estabelecimentos comerciais, hotéis, motéis, 
casa noturna e similar a anexar aviso em local 
visível sobre os crimes praticados contra 
crianças e adolescentes e suas penas, 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=127230&arquivo=Arqui
vo/Documents/MV/127230-
202111161445244773-assinado.pdf#P127230  
 
 8. Mensagem n.º 066/2021, do 
governador do Estado, encaminhando veto 
parcial ao Projeto de Lei n.º 181/2019, de 
autoria do deputado Gandini, que dispõe sobre 
o tempo máximo de espera para atendimento 
nas lojas físicas de operadoras de telefonia fixa 
e celular 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=127229&arquivo=Arqui
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vo/Documents/MV/127229-
202111161441546175-assinado.pdf#P127229  
 
 9. Mensagem n.º 067/2021, do 
governador do Estado, encaminhando veto 
parcial ao Projeto de Lei n.º 140/2019, de 
autoria do ex-deputado Euclério Sampaio, que 
estabelece normas e critérios básicos para a 
infraestrutura sanitária, bem como instalação 
de lavatório nos banheiros químicos dos 
eventos organizados nos espaços públicos ou 
privados 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=127228&arquivo=Arqui
vo/Documents/MV/127228-
202111161436529607-assinado.pdf#P127228  
 

 10. Mensagem n.º 068/2021, do 
governador do Estado, encaminhando veto 
parcial ao Projeto de Lei n.º 388/2021, de 
autoria do deputado Emílio Mameri, que 
institui a Política Estadual de Prevenção de 
lesões autoprovocadas e do Suicídio 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=127253&arquivo=Arqui
vo/Documents/MV/127253-
202111161839343526-assinado.pdf#P127253 
 

Despacho meu conjunto é: Ciente.  
À Comissão de Justiça. 

 

Do item 11.º ao item 126.º, trata-se de 
Mensagens Governamentais respondendo ao 
requerimento de informação do deputado 
Capitão Assumção. 
 

 11. Mensagem n.º 703/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 705/2021, 
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=127281&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127281-
202111171057570681-assinado.pdf#P127281  

 
 12. Mensagem n.º 704/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 788/2021, 
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=127414&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127414-
202111171733006993-assinado.pdf#P127414  
 
 13. Mensagem n.º 705/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 787/2021, 
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=127410&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127410-
202111171728067768-assinado.pdf#P127410  
  
 14. Mensagem n.º 706/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 786/2021, 
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=127402&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127402-
202111171716492909-assinado.pdf#P127402  
 
 15. Mensagem n.º 707/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 785/2021, 
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=127398&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127398-
202111171712597122-assinado.pdf#P127398  
  
 16. Mensagem n.º 708/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 784/2021, 
do deputado Capitão Assumção. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320032003600390032003A00540052004100, 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=127394&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127394-
202111171708012428-assinado.pdf#P127394  
 

 17. Mensagem n.º 709/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 782/2021, 
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=127374&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127374-
202111171626028778-assinado.pdf#P127374  
 

 18. Mensagem n.º 710/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 781/2021, 
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=127463&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127463-
202111171843375995-assinado.pdf#P127463  
 

 19. Mensagem n.º 711/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 780/2021, 
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=127460&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127460-
202111171836411610-assinado.pdf#P127460  
 
 20. Mensagem n.º 712/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 779/2021, 
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=127461&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127461-
202111171837578799-assinado.pdf#P127461  

 21. Mensagem n.º 713/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 778/2021, 
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=127459&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127459-
202111171832260667-assinado.pdf#P127459  
 
 22. Mensagem n.º 714/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 751/2021, 
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=127371&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127371-
202111171617280954-assinado.pdf#P127371 
   
 
 23. Mensagem n.º 715/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 753/2021, 
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=127377&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127377-
202111171630461128-assinado.pdf#P127377  
 
 24. Mensagem n.º 716/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 752/2021, 
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=127375&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127375-
202111171620473615-assinado.pdf#P127375  

 
 25. Mensagem n.º 717/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 754/2021, 
do deputado Capitão Assumção. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320032003600390032003A00540052004100, 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=127379&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127379-
202111171644423803-assinado.pdf#P127379  
 

 26. Mensagem n.º 718/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 755/2021, 
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=127380&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127380-
202111171649523029-assinado.pdf#P127380  
 

 27. Mensagem n.º 719/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 756/2021, 
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=127383&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127383-
202111171655555693-assinado.pdf#P127383  
 

 28. Mensagem n.º 720/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 783/2021, 
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=127389&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127389-
202111171632169724-assinado.pdf#P127389  
 
 29. Mensagem n.º 721/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 757/2021, 
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=127388&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127388-
202111171700134449-assinado.pdf#P127388  

 
 30. Mensagem n.º 722/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 758/2021, 
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=127392&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127392-
202111171706066019-assinado.pdf#P127392  
 
 31. Mensagem n.º 723/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 759/2021, 
do deputado Bruno Lamas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127397&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127397-
202111171711593371-assinado.pdf#P127397  
 
 32. Mensagem n.º 724/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 760/2021, 
do deputado Carlos Von. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127401&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127401-
202111171717240253-assinado.pdf#P127401  
 
 33. Mensagem n.º 725/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 761/2021, 
do deputado Carlos Von. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127404&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127404-
202111171720452289-assinado.pdf#P127404  

 
 34. Mensagem n.º 726/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 762/2021, 
do deputado Carlos Von.  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320032003600390032003A00540052004100, 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=127407&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127407-
202111171723484169-assinado.pdf#P127407  
 
 35. Mensagem n.º 727/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 763/2021, 
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=127413&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127413-
202111171731528554-assinado.pdf#P127413  
 

 36. Mensagem n.º 728/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 764/2021, 
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=127416&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127416-
202111171736323873-assinado.pdf#P127416  
 

 37. Mensagem n.º 729/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 765/2021, 
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=127421&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127421-
202111171742068724-assinado.pdf#P127421  
 

 38. Mensagem n.º 730/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 767/2021, 
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=127439&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127439-
202111171802390628-assinado.pdf#P127439  

 39. Mensagem n.º 731/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 766/2021, 
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=127435&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127435-
202111171748170138-assinado.pdf#P127435  
 
 40. Mensagem n.º 732/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 768/2021, 
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=127443&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127443-
202111171808148134-assinado.pdf#P127443  
 

 41. Mensagem n.º 733/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 769/2021, 
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=127448&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127448-
202111171812093608-assinado.pdf#P127448  
 

 42. Mensagem n.º 734/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 770/2021, 
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=127453&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127453-
202111171817425023-assinado.pdf#P127453  
 

 43. Mensagem n.º 735/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 771/2021, 
do deputado Capitão Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320032003600390032003A00540052004100, 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=127407&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127407-202111171723484169-assinado.pdf#P127407
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127407&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127407-202111171723484169-assinado.pdf#P127407
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127407&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127407-202111171723484169-assinado.pdf#P127407
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127413&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127413-202111171731528554-assinado.pdf#P127413
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127455&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127455-
202111171822101122-assinado.pdf#P127455  

 
 44. Mensagem n.º 736/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 772/2021, 
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=127456&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127456-
202111171824552845-assinado.pdf#P127456  

 
 45. Mensagem n.º 737/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 773/2021, 
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=127457&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127457-
202111171830268008-assinado.pdf#P127457  

 
 46. Mensagem n.º 738/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 774/2021, 
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=127458&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127458-
202111171833450825-assinado.pdf#P127458  

 
 47. Mensagem n.º 739/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 775/2021, 
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=127462&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127462-
202111171841510523-assinado.pdf#P127462  

 48. Mensagem n.º 740/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 776/2021, 
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=127464&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127464-
202111171846520842-assinado.pdf#P127464  
  
 49. Mensagem n.º 741/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 777/2021, 
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=127465&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127465-
202111171851342099-assinado.pdf#P127465  
 
 50. Mensagem n.º 742/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 750/2021, 
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=127370&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127370-
202111171613579855-assinado.pdf#P127370  
 

 51. Mensagem n.º 743/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 748/2021, 
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=127365&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127365-
202111171610016569-assinado.pdf#P127365  
 

 52. Mensagem n.º 744/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 392/2021, 
do deputado Capitão Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320032003600390032003A00540052004100, 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=127455&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127455-202111171822101122-assinado.pdf#P127455
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127455&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127455-202111171822101122-assinado.pdf#P127455
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127455&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127455-202111171822101122-assinado.pdf#P127455
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127455&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127455-202111171822101122-assinado.pdf#P127455
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127456&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127456-202111171824552845-assinado.pdf#P127456
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127456&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127456-202111171824552845-assinado.pdf#P127456
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127456&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127456-202111171824552845-assinado.pdf#P127456
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127456&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127456-202111171824552845-assinado.pdf#P127456
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127457&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127457-202111171830268008-assinado.pdf#P127457
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127457&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127457-202111171830268008-assinado.pdf#P127457
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127457&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127457-202111171830268008-assinado.pdf#P127457
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127457&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127457-202111171830268008-assinado.pdf#P127457
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127458&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127458-202111171833450825-assinado.pdf#P127458
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127458&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127458-202111171833450825-assinado.pdf#P127458
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127458&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127458-202111171833450825-assinado.pdf#P127458
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127458&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127458-202111171833450825-assinado.pdf#P127458
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127462&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127462-202111171841510523-assinado.pdf#P127462
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127462&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127462-202111171841510523-assinado.pdf#P127462
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127462&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127462-202111171841510523-assinado.pdf#P127462
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127462&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127462-202111171841510523-assinado.pdf#P127462
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127464&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127464-202111171846520842-assinado.pdf#P127464
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127464&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127464-202111171846520842-assinado.pdf#P127464
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127464&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127464-202111171846520842-assinado.pdf#P127464
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127464&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127464-202111171846520842-assinado.pdf#P127464
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127465&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127465-202111171851342099-assinado.pdf#P127465
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127465&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127465-202111171851342099-assinado.pdf#P127465
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127465&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127465-202111171851342099-assinado.pdf#P127465
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127465&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127465-202111171851342099-assinado.pdf#P127465
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127370&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127370-202111171613579855-assinado.pdf#P127370
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127370&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127370-202111171613579855-assinado.pdf#P127370
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127370&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127370-202111171613579855-assinado.pdf#P127370
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127370&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127370-202111171613579855-assinado.pdf#P127370
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127365&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127365-202111171610016569-assinado.pdf#P127365
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127365&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127365-202111171610016569-assinado.pdf#P127365
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127365&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127365-202111171610016569-assinado.pdf#P127365
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127365&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127365-202111171610016569-assinado.pdf#P127365
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127034&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127034-
202111111058401863-assinado.pdf#P127034  

  
 53. Mensagem n.º 747/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 389/2021, 
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=127033&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127033-
202111111055044983-assinado.pdf#P127033  

  
 54. Mensagem n.º 748/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 800/2021, 
do deputado Carlos Von. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127360&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127360-
202111171606041251-assinado.pdf#P127360  

  
 55. Mensagem n.º 749/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 431/2021, 
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=127038&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127038-
202111111108406097-assinado.pdf#P127038  

  
 56. Mensagem n.º 750/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 799/2021, 
do deputado Carlos Von. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127354&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127354-
202111171558360304-assinado.pdf#P127354  

 57. Mensagem n.º 751/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 796/2021, 
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=127349&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127349-
202111171538022463-assinado.pdf#P127349  
  
 58. Mensagem n.º 752/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 797/2021, 
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=127351&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127351-
202111171551566232-assinado.pdf#P127351  
 

 59. Mensagem n.º 753/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 747/2021, 
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=127355&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127355-
202111171601489214-assinado.pdf#P127355  
 

 60. Mensagem n.º 754/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 746/2021, 
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=127353&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127353-
202111171558114365-assinado.pdf#P127353  
 

 61. Mensagem n.º 755/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 745/2021, 
do deputado Capitão Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320032003600390032003A00540052004100, 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=127034&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127034-202111111058401863-assinado.pdf#P127034
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127034&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127034-202111111058401863-assinado.pdf#P127034
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127034&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127034-202111111058401863-assinado.pdf#P127034
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127034&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127034-202111111058401863-assinado.pdf#P127034
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127360&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127360-202111171606041251-assinado.pdf#P127360
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127360&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127360-202111171606041251-assinado.pdf#P127360
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127038&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127038-202111111108406097-assinado.pdf#P127038
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127038&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127038-202111111108406097-assinado.pdf#P127038
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127038&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127038-202111111108406097-assinado.pdf#P127038
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127038&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127038-202111111108406097-assinado.pdf#P127038
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127354&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127354-202111171558360304-assinado.pdf#P127354
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127345&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127345-
202111171521180253-assinado.pdf#P127345  
 

 62. Mensagem n.º 756/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 744/2021, 
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=127344&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127344-
202111171515453683-assinado.pdf#P127344  
 

 63. Mensagem n.º 757/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 743/2021, 
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=127343&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127343-
202111171507506798-assinado.pdf#P127343  
  
 64. Mensagem n.º 758/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 742/2021, 
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=127342&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127342-
202111171500056944-assinado.pdf#P127342  
 

 65. Mensagem n.º 759/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 741/2021, 
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=127340&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127340-
202111171452353027-assinado.pdf#P127340  
 

 66. Mensagem n.º 760/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 

ao Requerimento de Informação n.º 740/2021, 
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=127337&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127337-
202111171447009739-assinado.pdf#P127337  
 

 67. Mensagem n.º 761/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 739/2021, 
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=127335&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127335-
202111171438348478-assinado.pdf#P127335  
  
 68. Mensagem n.º 762/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 738/2021, 
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=127330&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127330-
202111171434253784-assinado.pdf#P127330  
  
 69. Mensagem n.º 763/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 795/2021, 
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=127346&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127346-
202111171525246978-assinado.pdf#P127346  
  
 70. Mensagem n.º 764/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 794/2021, 
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=127341&arquivo=Arqui

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320032003600390032003A00540052004100, 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=127345&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127345-202111171521180253-assinado.pdf#P127345
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127345&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127345-202111171521180253-assinado.pdf#P127345
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127345&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127345-202111171521180253-assinado.pdf#P127345
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127345&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127345-202111171521180253-assinado.pdf#P127345
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127344&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127344-202111171515453683-assinado.pdf#P127344
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127344&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127344-202111171515453683-assinado.pdf#P127344
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127344&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127344-202111171515453683-assinado.pdf#P127344
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127344&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127344-202111171515453683-assinado.pdf#P127344
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127343&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127343-202111171507506798-assinado.pdf#P127343
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127343&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127343-202111171507506798-assinado.pdf#P127343
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127343&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127343-202111171507506798-assinado.pdf#P127343
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127343&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127343-202111171507506798-assinado.pdf#P127343
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127342&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127342-202111171500056944-assinado.pdf#P127342
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127342&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127342-202111171500056944-assinado.pdf#P127342
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127342&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127342-202111171500056944-assinado.pdf#P127342
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127342&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127342-202111171500056944-assinado.pdf#P127342
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127340&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127340-202111171452353027-assinado.pdf#P127340
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127340&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127340-202111171452353027-assinado.pdf#P127340
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127340&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127340-202111171452353027-assinado.pdf#P127340
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127340&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127340-202111171452353027-assinado.pdf#P127340
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127337&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127337-202111171447009739-assinado.pdf#P127337
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127337&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127337-202111171447009739-assinado.pdf#P127337
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127337&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127337-202111171447009739-assinado.pdf#P127337
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127337&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127337-202111171447009739-assinado.pdf#P127337
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127335&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127335-202111171438348478-assinado.pdf#P127335
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127335&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127335-202111171438348478-assinado.pdf#P127335
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127335&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127335-202111171438348478-assinado.pdf#P127335
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127335&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127335-202111171438348478-assinado.pdf#P127335
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127330&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127330-202111171434253784-assinado.pdf#P127330
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127330&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127330-202111171434253784-assinado.pdf#P127330
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127330&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127330-202111171434253784-assinado.pdf#P127330
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127330&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127330-202111171434253784-assinado.pdf#P127330
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127346&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127346-202111171525246978-assinado.pdf#P127346
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127346&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127346-202111171525246978-assinado.pdf#P127346
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127346&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127346-202111171525246978-assinado.pdf#P127346
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127346&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127346-202111171525246978-assinado.pdf#P127346
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127341&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127341-202111171500126788-assinado.pdf#P127341
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127341&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127341-202111171500126788-assinado.pdf#P127341
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vo/Documents/MR/127341-
202111171500126788-assinado.pdf#P127341  
 
 71. Mensagem n.º 765/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 793/2021, 
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=127338&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127338-
202111171449186929-assinado.pdf#P127338  
 
 72. Mensagem n.º 766/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 792/2021, 
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=127336&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127336-
202111171444048953-assinado.pdf#P127336  
  
 73. Mensagem n.º 767/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 791/2021, 
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=127331&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127331-
202111171435384098-assinado.pdf#P127331  
 
 74. Mensagem n.º 768/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 789/2021, 
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=127328&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127328-
202111171427421588-assinado.pdf#P127328  
 
 75. Mensagem n.º 769/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 

ao Requerimento de Informação n.º 737/2021, 
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=127326&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127326-
202111171418554232-assinado.pdf#P127326  
 
 76. Mensagem n.º 770/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 736/2021, 
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=127325&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127325-
202111171414431726-assinado.pdf#P127325  
 

 77. Mensagem n.º 771/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 735/2021, 
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=127323&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127323-
202111171410029689-assinado.pdf#P127323  
 

 78. Mensagem n.º 772/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 734/2021, 
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=127321&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127321-
202111171402517336-assinado.pdf#P127321  
 

 79. Mensagem n.º 773/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 731/2021, 
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=127327&arquivo=Arqui

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320032003600390032003A00540052004100, 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=127341&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127341-202111171500126788-assinado.pdf#P127341
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127341&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127341-202111171500126788-assinado.pdf#P127341
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127338&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127338-202111171449186929-assinado.pdf#P127338
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127338&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127338-202111171449186929-assinado.pdf#P127338
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127338&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127338-202111171449186929-assinado.pdf#P127338
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127338&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127338-202111171449186929-assinado.pdf#P127338
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127336&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127336-202111171444048953-assinado.pdf#P127336
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127336&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127336-202111171444048953-assinado.pdf#P127336
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127336&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127336-202111171444048953-assinado.pdf#P127336
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127336&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127336-202111171444048953-assinado.pdf#P127336
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127331&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127331-202111171435384098-assinado.pdf#P127331
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127331&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127331-202111171435384098-assinado.pdf#P127331
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127331&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127331-202111171435384098-assinado.pdf#P127331
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127331&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127331-202111171435384098-assinado.pdf#P127331
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127328&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127328-202111171427421588-assinado.pdf#P127328
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127328&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127328-202111171427421588-assinado.pdf#P127328
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127328&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127328-202111171427421588-assinado.pdf#P127328
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127326&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127326-202111171418554232-assinado.pdf#P127326
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127326&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127326-202111171418554232-assinado.pdf#P127326
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127321&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127321-202111171402517336-assinado.pdf#P127321
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vo/Documents/MR/127327-
202111171431006124-assinado.pdf#P127327  
 
 80. Mensagem n.º 774/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 733/2021, 
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=127315&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127315-
202111171312105549-assinado.pdf#P127315  
  
 81. Mensagem n.º 775/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 732/2021, 
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=127313&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127313-
202111171308028199-assinado.pdf#P127313  
  
 82. Mensagem n.º 776/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 730/2021, 
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=127312&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127312-
202111171303329600-assinado.pdf#P127312  

 
 83. Mensagem n.º 777/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 729/2021, 
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=127310&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127310-
202111171259425688-assinado.pdf#P127310  

 
 84. Mensagem n.º 778/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 

ao Requerimento de Informação n.º 728/2021, 
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=127309&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127309-
202111171255556311-assinado.pdf#P127309  
 
 85. Mensagem n.º 779/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 727/2021, 
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=127307&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127307-
202111171251559897-assinado.pdf#P127307  
  
 86. Mensagem n.º 780/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 725/2021, 
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=127304&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127304-
202111171245349107-assinado.pdf#P127304  
  
 87. Mensagem n.º 781/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 726/2021, 
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=127305&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127305-
202111171248380986-assinado.pdf#P127305  
  
 88. Mensagem n.º 782/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 724/2021, 
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=127303&arquivo=Arqui

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320032003600390032003A00540052004100, 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=127313&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127313-202111171308028199-assinado.pdf#P127313
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127313&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127313-202111171308028199-assinado.pdf#P127313
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127312&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127312-202111171303329600-assinado.pdf#P127312
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127312&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127312-202111171303329600-assinado.pdf#P127312
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127312&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127312-202111171303329600-assinado.pdf#P127312
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127310&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127310-202111171259425688-assinado.pdf#P127310
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127310&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127310-202111171259425688-assinado.pdf#P127310
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127309&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127309-202111171255556311-assinado.pdf#P127309
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vo/Documents/MR/127303-
202111171239576599-assinado.pdf#P127303  
 
 89. Mensagem n.º 783/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 723/2021, 
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=127302&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127302-
202111171229526898-assinado.pdf#P127302  
  
 90. Mensagem n.º 784/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 722/2021, 
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=127301&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127301-
202111171222291888-assinado.pdf#P127301  
 
 91. Mensagem n.º 785/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 721/2021, 
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=127299&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127299-
202111171216298911-assinado.pdf#P127299  
 
 92. Mensagem n.º 786/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 720/2021, 
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=127297&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127297-
202111171210537029-assinado.pdf#P127297  
  
 93. Mensagem n.º 787/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 

ao Requerimento de Informação n.º 719/2021, 
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=127296&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127296-
202111171206013897-assinado.pdf#P127296  
 
 94. Mensagem n.º 788/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 718/2021, 
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=127295&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127295-
202111171152454506-assinado.pdf#P127295  

 
 95. Mensagem n.º 789/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 717/2021, 
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=127294&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127294-
202111171148225280-assinado.pdf#P127294  

 
 96. Mensagem n.º 790/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 716/2021, 
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=127293&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127293-
202111171144365744-assinado.pdf#P127293  

 
 97. Mensagem n.º 791/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 715/2021, 
do deputado Capitão Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320032003600390032003A00540052004100, 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=127292&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127292-
202111171140543238-assinado.pdf#P127292  
 

 98. Mensagem n.º 792/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 714/2021, 
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=127291&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127291-
202111171138040422-assinado.pdf#P127291  
 

 99. Mensagem n.º 793/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 713/2021, 
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=127289&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127289-
202111171134345262-assinado.pdf#P127289  
  
 100. Mensagem n.º 794/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 712/2021, 
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=127288&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127288-
202111171131078850-assinado.pdf#P127288  
  
 101. Mensagem n.º 795/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 711/2021, 
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=127287&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127287-
202111171127413221-assinado.pdf#P127287  
  
 102. Mensagem n.º 796/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 

ao Requerimento de Informação n.º 710/2021, 
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=127286&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127286-
202111171121211650-assinado.pdf#P127286  
 

 103. Mensagem n.º 797/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 709/2021, 
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=127284&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127284-
202111171115473205-assinado.pdf#P127284  
  
 104. Mensagem n.º 798/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 708/2021, 
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=127283&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127283-
202111171108340539-assinado.pdf#P127283  
 
 105. Mensagem n.º 799/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 707/2021, 
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=127282&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127282-
202111171105183503-assinado.pdf#P127282  
 
 106. Mensagem n.º 800/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 706/2021, 
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=127280&arquivo=Arqui

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320032003600390032003A00540052004100, 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=127291&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127291-202111171138040422-assinado.pdf#P127291
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127289&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127289-202111171134345262-assinado.pdf#P127289
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127289&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127289-202111171134345262-assinado.pdf#P127289
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127289&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127289-202111171134345262-assinado.pdf#P127289
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127288&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127288-202111171131078850-assinado.pdf#P127288
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127287&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127287-202111171127413221-assinado.pdf#P127287
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127287&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127287-202111171127413221-assinado.pdf#P127287
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127286&arquivo=Arquivo/Documents/MR/127286-202111171121211650-assinado.pdf#P127286
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vo/Documents/MR/127280-
202111171054100519-assinado.pdf#P127280  
  
 107. Mensagem n.º 801/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 808/2021, 
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=127505&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127505-
202111181230490777-assinado.pdf#P127505  
   

108. Mensagem n.º 802/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 809/2021, 
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=127507&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127507-
202111181238474851-assinado.pdf#P127507 
 

109. Mensagem n.º 803/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 810/2021, 
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=127497&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127497-
202111181212143877-assinado.pdf#P127497 
 

 110. Mensagem n.º 804/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 805/2021, 
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=127498&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127498-
202111181215106381-assinado.pdf#P127498 
 

 111. Mensagem n.º 805/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 806/2021, 
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=127499&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127499-
202111181218092166-assinado.pdf#P127499 
 

 112. Mensagem n.º 806/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 812/2021, 
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=127502&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127502-
202111181222287641-assinado.pdf#P127502 
 

 113. Mensagem n.º 807/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 813/2021, 
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=127503&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127503-
202111181226210146-assinado.pdf#P127503 
 
 114. Mensagem n.º 808/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 814/2021, 
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=127505&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127505-
202111181230490777-assinado.pdf#P127505 
 
 115. Mensagem n.º 809/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 815/2021, 
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=127507&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127507-
202111181238474851-assinado.pdf#P127507 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320032003600390032003A00540052004100, 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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 116. Mensagem n.º 810/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 817/2021, 
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=127510&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127510-
202111181249164554-assinado.pdf#P127510 
 

 117. Mensagem n.º 811/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 818/2021, 
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=127511&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127511-
202111181253017526-assinado.pdf#P127511 
 

 118. Mensagem n.º 812/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 804/2021, 
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=127514&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127514-
202111181258118314-assinado.pdf#P127514 
 
 119. Mensagem n.º 813/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 803/2021, 
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=127515&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127515-
202111181301597225-assinado.pdf#P127515 
 
 120. Mensagem n.º 814/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 749/2021, 
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=127521&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127521-
202111181418084828-assinado.pdf#P127521 
 

 121. Mensagem n.º 815/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 790/2021, 
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=127523&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127523-
202111181426336245-assinado.pdf#P127523 
 

 122. Mensagem n.º 816/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 807/2021, 
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=127534&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127534-
202111181453002999-assinado.pdf#P127534 
 

 123. Mensagem n.º 817/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 811/2021, 
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=127524&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127524-
202111181432080316-assinado.pdf#P127524 
 

 124. Mensagem n.º 818/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 816/2021, 
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=127526&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127526-
202111181437542198-assinado.pdf#P127526 
 

 125. Mensagem n.º 819/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320032003600390032003A00540052004100, Documento 
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ao Requerimento de Informação n.º 801/2021, 
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=127636&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127636-
202111191848599483-assinado.pdf#P127636 
 
 126. Mensagem n.º 820/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 802/2021, 
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=127528&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/127528-
202111181446577679-assinado.pdf#P127528 
 

O meu despacho é o seguinte:  
Ciente. 
Ao deputado Capitão Assumção por 

cópia eletrônica. 
Ciente. 
Ao deputado Carlos Von, também por 

cópia eletrônica. 
Estou respondendo aos dois 

parlamentares. 
 

É muita resposta, gente! 
 
 127. Projeto de Lei Complementar n.º 
038/2021, do deputado Carlos Von, que altera 
os incisos I, II e X e suas alíneas do artigo 20 da 
Lei Complementar n.º 936, de 27 de novembro 
de 2019, que instituiu a Política Estadual de 
Proteção à Fauna Silvestre, na forma em que 
especifica. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127285&arquivo=Arqui
vo/Documents/PLC/127285-
202111171124146185-assinado.pdf#P127285 
 

Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça; 
Meio Ambiente e de Finanças. 

 128. Projeto de Lei n.º 765/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, que cria a 
Comenda do Mérito Legislativo Comendador 
Engenheiro Manoel Dos Passos Barros, 
destinada a homenagear todos os engenheiros 
do Estado do Espírito Santo e do Brasil, e por 
atos de grande relevância para a população e a 
sociedade capixaba que promoveram e 
promovem o desenvolvimento 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=127249&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/127249-
202111161652274320-assinado.pdf#P127249 
 

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

 129. Projeto de Lei n.º 768/2021, do 
deputado Carlos Von, que proíbe os 
estabelecimentos bancários em atividade no 
Estado de deixarem seus clientes expostos ao 
sol ou quaisquer outras intempéries climáticas, 
na forma em que menciona. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127318&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/127318-
202111171344207468-assinado.pdf#P127318 
 

Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça; 
Defesa do Consumidor e de Finanças. 
 

 130. Projeto de Lei n.º 769/2021, do 
deputado Capitão Assumção, que proíbe as 
Instituições bancárias de cobrar taxas em conta 
corrente inativa, 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=127372&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/127372-
202111171625317371-assinado.pdf#P127372 
 

Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça; de 
Defesa do Consumidor e de Finanças. 
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 131. Projeto de Lei n.º 770/2021, do 
deputado Carlos Von, que dispõe sobre 
penalidades ao responsável pelo acionamento 
indevido (trote telefônico) dos serviços 
telefônicos de atendimento a emergências 
envolvendo remoções ou resgates, combate a 
incêndios, ocorrências policiais ou atendimento 
de desastres, 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=127376&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/127376-
202111171630303940-assinado.pdf#P127376 
 

Eu falei Capitão Assumção? Desculpa, do 
Carlos Von é: à Comissão de Justiça; de 
Segurança e de Finanças. 
 

 132. Projeto de Lei n.º 771/2021, do 
deputado Luciano Machado, que acrescenta 
item ao Anexo I da Lei n.º 10.975, de 14 de 
janeiro de 2019, denominando Professora 
Sandra de Assis Malani o viaduto de ligação 
entre as Av. Boa Vista e a Av. João Palácio, sob 
a Rodovia das Paneleiras, no complexo viário 
de Carapina, município de Serra. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127480&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/127480-
202111180951358532-assinado.pdf#P127480 
 

À Comissão de Justiça na forma do art. 
276 do Regimento Interno. 
 

 133. Projeto de Lei n.º 772/2021, do 
deputado Marcos Garcia, que dispõe sobre 
Laudo Médico Pericial que ateste deficiências 
irreversíveis ou incuráveis de qualquer 
natureza. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127501&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/127501-
202111181223072642-assinado.pdf#P127501 
 

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

 134. Projeto de Lei n.º 773/2021, do 
deputado Marcos Garcia, que dispõe sobre a 
possibilidade de famílias que se encontram na 
fila para adoção funcionarem como famílias 
acolhedoras 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=127525&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/127525-
202111181437438916-assinado.pdf#P127525 
 
 Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Cidadania e de Finanças. 
 
 135. Projeto de Lei n.º 774/2021, do 
deputado Dr. Rafael Favatto, que dispõe sobre 
Laudo Médico Pericial que ateste deficiências 
irreversíveis ou incuráveis de qualquer 
natureza. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127539&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/127539-
202111181507075675-assinado.pdf#P127539 
 

 Junte-se ao Projeto de Lei n.º 772/2021. 
 

 136. Projeto de Lei n.º 776/2021, do 
deputado Capitão Assumção, que proíbe as 
operadoras de planos de saúde de limitar 
consultas e sessões de fisioterapia, 
fonoaudiologia, terapia ocupacional e 
psicoterapia no tratamento das pessoas com 
transtorno do espectro autista (TEA), 
deficiência física, intelectual, mental, auditiva, 
visual, síndromes que causam debilidade, no 
âmbito do Estado 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=127548&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/127548-
202111181651345034-assinado.pdf#P127548 
 
 Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, e 
Defesa do Consumidor e de Finanças. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320032003600390032003A00540052004100, 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=127376&arquivo=Arquivo/Documents/PL/127376-202111171630303940-assinado.pdf#P127376
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127376&arquivo=Arquivo/Documents/PL/127376-202111171630303940-assinado.pdf#P127376
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127376&arquivo=Arquivo/Documents/PL/127376-202111171630303940-assinado.pdf#P127376
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127376&arquivo=Arquivo/Documents/PL/127376-202111171630303940-assinado.pdf#P127376
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127480&arquivo=Arquivo/Documents/PL/127480-202111180951358532-assinado.pdf#P127480
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127480&arquivo=Arquivo/Documents/PL/127480-202111180951358532-assinado.pdf#P127480
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127480&arquivo=Arquivo/Documents/PL/127480-202111180951358532-assinado.pdf#P127480
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127480&arquivo=Arquivo/Documents/PL/127480-202111180951358532-assinado.pdf#P127480
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127501&arquivo=Arquivo/Documents/PL/127501-202111181223072642-assinado.pdf#P127501
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127501&arquivo=Arquivo/Documents/PL/127501-202111181223072642-assinado.pdf#P127501
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127501&arquivo=Arquivo/Documents/PL/127501-202111181223072642-assinado.pdf#P127501
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127501&arquivo=Arquivo/Documents/PL/127501-202111181223072642-assinado.pdf#P127501
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127525&arquivo=Arquivo/Documents/PL/127525-202111181437438916-assinado.pdf#P127525
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127525&arquivo=Arquivo/Documents/PL/127525-202111181437438916-assinado.pdf#P127525
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127525&arquivo=Arquivo/Documents/PL/127525-202111181437438916-assinado.pdf#P127525
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127525&arquivo=Arquivo/Documents/PL/127525-202111181437438916-assinado.pdf#P127525
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127539&arquivo=Arquivo/Documents/PL/127539-202111181507075675-assinado.pdf#P127539
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127539&arquivo=Arquivo/Documents/PL/127539-202111181507075675-assinado.pdf#P127539
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127539&arquivo=Arquivo/Documents/PL/127539-202111181507075675-assinado.pdf#P127539
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127539&arquivo=Arquivo/Documents/PL/127539-202111181507075675-assinado.pdf#P127539
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127548&arquivo=Arquivo/Documents/PL/127548-202111181651345034-assinado.pdf#P127548
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127548&arquivo=Arquivo/Documents/PL/127548-202111181651345034-assinado.pdf#P127548
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127548&arquivo=Arquivo/Documents/PL/127548-202111181651345034-assinado.pdf#P127548
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127548&arquivo=Arquivo/Documents/PL/127548-202111181651345034-assinado.pdf#P127548


54 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 26 de novembro de 2021 

 

 137. Projeto de Lei n.º 777/2021, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, que 
institui a obrigatoriedade de atendimento 
monitorado às pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista – TEA – e Pessoas com 
Deficiência – PCD. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127559&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/127559-
202111181837568146-assinado.pdf#P127559 
 
 Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Saúde e de Finanças. 
 
 138. Projeto de Lei n.º 779/2021, do 
deputado Adilson Espindula, que declara de 
utilidade pública a Associação Serra das 
Andorinhas, no município de Santa Leopoldina, 
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=127569&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/127569-
202111190857122594-assinado.pdf#P127569 
 
 À Comissão de Justiça na forma do art. 
276 do Regimento Interno. 
 
 139. Projeto de Lei n.º 780/2021, da 
deputada Janete de Sá, que acrescenta item ao 
Anexo Único da Lei n.º 11.212, de 29 de 
outubro de 2020, instituindo o Dia Estadual do 
Profissional da Educação Física, a ser 
celebrado, anualmente, no dia 01 de setembro, 
incluindo-o no Calendário Oficial do Estado 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=127586&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/127586-
202111191123232478-assinado.pdf#P127586 
 
 À Comissão de Justiça na forma do art. 
276 do Regimento Interno. 

 140. Projeto de Lei n.º 781/2021, da 
deputada Janete de Sá, que institui o Programa 
Lei Maria da Penha nas Escolas, nas escolas 
estaduais de ensino, na forma que especifica 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=127583&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/127583-
202111191119373568-assinado.pdf#P127583 
 
 Junte-se ao Projeto de Lei n.º 398/2017. 
 
 141. Projeto de Lei n.º 782/2021, do 
deputado Bruno Lamas, que dispõe sobre o 
piso salarial dos profissionais da assistência 
social, em todo Estado do Espírito. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127599&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/127599-
202111191515207478-assinado.pdf#P127599  
 
 Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Cidadania e de Finanças. 
 
 142. Projeto de Lei n.º 783/2021, do 
deputado Capitão Assumção, que determina 
que o sexo biológico será o único critério 
definidor para o uso de banheiros de 
instituições públicas, privadas e 
estabelecimentos comerciais e congêneres, no 
âmbito do Estado 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=127599&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/127599-
202111191515207478-assinado.pdf#P127599 
 
 Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Cidadania e de Finanças. 
 
 143. Projeto de Lei n.º 784/2021, da 
deputada Iriny Lopes, que institui o Estatuto da 
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Igualdade Racial no Estado ido Espírito Santo, 
adota os preceitos da Lei Federal n.º 12.288, de 
20 de julho de 2010, 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=127602&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/127602-
202111191551141901-assinado.pdf#P127602 
 

Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Cidadania e, também, à Comissão de Finanças. 

 
 144. Projeto de Lei n.º 785/2021, do 
deputado Pr. Marcos Mansur, que modifica a 
Lei n.º 7.723, de 16 de janeiro de 2004, que cria 
a Política de Promoção da Igualdade Racial no 
Espírito Santo, para criar sanções a pessoas 
físicas e jurídicas que incorrerem em casos de 
ato discriminatório em razão de raça ou cor. 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127633&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/127633-
202111191829016957-assinado.pdf#P127633 
 

Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Segurança e de Finanças. 

 
 145. Projeto de Lei n.º 787/2021, do 
deputado Dr. Rafael Favatto, que institui a 
contagem de tempo em dobro durante a 
pandemia do coronavírus, aos profissionais da 
área da saúde, policiais militares, bombeiros 
militares, policiais civis, policiais técnicos- 
científicos policiais penais agentes 
socioeducativos e Guarda Civil Metropolitana, 
nos casos em que especifica. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127673&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/127673-
202111221007015161-assinado.pdf#P127673 
 

Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Cidadania e de Finanças. 

 146. Projeto de Lei n.º 788/2021, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, que 
dispõe sobre a inexigência de nova certidão de 
nascimento para a prática de atos oficiais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127703&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/127703-
202111221306363059-assinado.pdf#P127703 
 

Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Cidadania e, também, à Comissão de Finanças. 

 
 147. Projeto de Decreto Legislativo n.º 
068/2021, do deputado Doutor Hércules, que 
acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 
Legislativo n.º 148, de 12 de dezembro de 
2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao senhor Robson de Almeida Melo e 
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=127257&arquivo=Arqui
vo/Documents/PDL/127257-
202111161938068449-assinado.pdf#P127257 
 

Às Comissões de Justiça e de Cidadania, 
na forma do art. 276 do Regimento Interno. 

 
 148. Projeto de Decreto Legislativo n.º 
069/2021, do deputado Hudson Leal, que 
acrescenta Item ao Anexo Único do Decreto 
Legislativo n.º 148, de 12 de dezembro de 
2018, concedendo título de Cidadão Espírito-
santense ao senhor Fábio Renato de Souza 
Diehl. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127550&arquivo=Arqui
vo/Documents/PDL/127550-
202111181704540833-assinado.pdf#P127550 
 
 149. Projeto de Decreto Legislativo n.º 
070/2021, do deputado Alexandre Xambinho, 
que acrescenta item ao Anexo Único do 
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127550&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/127550-202111181704540833-assinado.pdf#P127550
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127550&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/127550-202111181704540833-assinado.pdf#P127550
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127550&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/127550-202111181704540833-assinado.pdf#P127550
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Decreto legislativo n.º 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao senhor Alex Sandro Rios 
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=127645&arquivo=Arqui
vo/Documents/PDL/127645-
202111211635137182-assinado.pdf#P127645 
 

Às Comissões de Justiça e de Cidadania, 
na forma do art. 276 do Regimento Interno. 

 
150. Emenda Aditiva n.º 001/2021, do 

deputado Adilson Espindula, ao Projeto de Lei 
n.º 627/2021, de autoria do governador do 
Estado, que altera e acrescenta dispositivo à 
Lei Estadual n.º 10.837, de 09 de maio de 2018, 
que dispõe sobre o registro, a inspeção e a 
fiscalização das agroindústrias de pequeno 
porte que fabricam produtos e subprodutos de 
origem animal no Estado 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=127721&arquivo=Arqui
vo/Documents/EM/127721-
202111221401377039-assinado.pdf#P127721 
 

Junte-se ao Projeto de Lei n.º 627/2021. 
 

151. Pareceres n.os 397/2021, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 36/2021, da 
Comissão de Cidadania, pela aprovação, na 
forma do art. 276 do Regimento Interno, do 
Projeto de Decreto Legislativo n.º 05/2021, 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 ao senhor Dom Luiz 
Fernando Lisboa. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PDL/PDL52021/893652-
202109141745344601.pdf 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PDL/PDL52021/942103-
202111221508313848.pdf 
 
 152. Pareceres n.os 398/2021, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 35/2021, da 
Comissão de Cidadania, pela aprovação, na 
forma do art. 276 do Regimento Interno, do 
Projeto de Decreto Legislativo n.º 23/2021, do 
deputado Dary Pagung, que acrescenta item ao 
Anexo Único do Decreto Legislativo n.º 148, de 
12 de dezembro de 2018, concedendo Título de 
Cidadão ao senhor Francisco Carlos de Souza. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PDL/PDL232021/893660-
202109141748216948.pdf 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PDL/PDL232021/942898-
202111231103507103.pdf 
 
 153. Pareceres n.os 452/2021, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade e 37/2021, da 
Comissão de Cidadania, pela aprovação, na 
forma do art. 276 do Regimento Interno, do 
Projeto de Decreto Legislativo n.º 34/2021, 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 
Alessandra de Souza Fernandez Hernandez. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PDL/PDL342021/939772-
202111161650584942.pdf 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PDL/PDL342021/942104-
202111221455014611.pdf 
 
 154. Pareceres n.os 453/2021, da 
Comissão de Justiça, pela 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320032003600390032003A00540052004100, 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=127645&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/127645-202111211635137182-assinado.pdf#P127645
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127721&arquivo=Arquivo/Documents/EM/127721-202111221401377039-assinado.pdf#P127721
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL52021/893652-202109141745344601.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL52021/893652-202109141745344601.pdf
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http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PDL/PDL342021/939772-202111161650584942.pdf
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constitucionalidade/legalidade e 38/2021, da 
Comissão de Cidadania, pela aprovação, com 
emenda modificativa, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno, do Projeto de Decreto 
Legislativo n.º 27/2021, do deputado Bruno 
Lamas, que acrescenta item ao Anexo Único do 
Decreto Legislativo n.º 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao senhor Igor Abraão de 
Oliveira Campos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PDL/PDL272021/939774-
202111161652504632.pdf 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PDL/PDL272021/942098-
202111221500490869.pdf 
 
 155. Parecer n.º 460/2021, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 27.ª 
Reunião Ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica publicada no DPL em 16/11/2021, 
que concluiu pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e aprovação, na forma 
do art. 276 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 440/2020, do ex-deputado Delegado 
Lorenzo Pazolini, que acrescenta item ao Anexo 
II da Lei n.º 10.975, de 14 de janeiro de 2019, 
conferindo ao trecho da Rodovia ES-469, com 
extensão de 5,1 km, que se inicia no 
entroncamento com o eixo principal da ES-060, 
no quilômetro 11,1, e termina nos limites entre 
os municípios de Vila Velha e Cariacica (Ponte 
sobre o Rio Marinho - Jardim Botânico), mais 
conhecida como Estrada do Dique, a 
denominação de Rodovia Doutor Vinícius 
Barbosa Santos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL4402020/939800-
202111161730117651.pdf 

 
 156. Parecer n.º 462/2021, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 27.ª 
Reunião Ordinária (virtual) conforme Ata 

Taquigráfica publicada no DPL em 16/11/2021, 
que concluiu pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e aprovação, na forma 
do art. 276 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 183/2021, do deputado Adilson 
Espindula, que acrescenta ao Anexo Único da 
Lei 11.212, de 29 de outubro de 2020, incluindo 
no Calendário Oficial do Estado a “Semana 
Estadual dos Agentes de Limpeza Pública”, a 
ser celebrado anualmente na terceira semana 
do mês de maio. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL1832021/939858-
202111161750079240.pdf 
 

 157. Parecer n.º 463/2021, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 27.ª 
Reunião Ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica publicada no DPL em 16/11/2021, 
que concluiu pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e aprovação, na forma 
do art. 276 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 153/2021, do deputado Vandinho 
Leite, que declara de utilidade pública o 
Instituto Galante do município de Marataízes. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL1532021/939876-
202111161755490654.pdf 
 

 158. Parecer n.º 464/2021, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 27.ª 
Reunião Ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica publicada no DPL em 16/11/2021, 
que concluiu pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e aprovação, na forma 
do art. 276 do Regimento Interno, do Projeto 
de Lei n.º 398/2021, do deputado Luciano 
Machado, que acrescenta item ao Anexo Único 
da Lei n.º 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando de utilidade pública a Associação 
Regional de Lenhadores e Pequenos 
Agricultores, Transporte e Construção Civil do 
Norte do Estado - ARLPATCCNTES, localizado 
no município de São Mateus. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320032003600390032003A00540052004100, 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/Arquivo/Documents/PDL/PDL272021/939774-202111161652504632.pdf
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http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL1532021/939876-202111161755490654.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL1532021/939876-202111161755490654.pdf
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http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL3982021/939886-
202111161758443002.pdf 
 

Despacho para todos os itens é: incluam-
se na Ordem do Dia para cumprimento do prazo 
recursal.  

 
159. Parecer n.º 459/2021, da Comissão 

de Justiça, em votação realizada na 27.ª 
Reunião Ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica publicada no DPL em 16/11/2021, 
que concluiu pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e aprovação, do 
Projeto de Decreto Legislativo n.º 20/2021, da 
Mesa Diretora, que reconhece para os fins do 
disposto no art. 65 da Lei Complementar 
Federal n.º 101, de 04 de maio de 2000, a 
ocorrência do estado de calamidade pública no 
município de Irupi. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PDL/PDL202021/939797-
202111161726369834.pdf 
  
 160. Parecer n.º 465/2021, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 27.ª 
Reunião Ordinária (Virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicado no DPL em 16/11/2021, 
que concluiu pela inconstitucionalidade do 
Projeto de Lei n.º 971/2019, do ex-deputado 
Euclério Sampaio, que dispõe sobre os critérios 
e condições para destinação das bicicletas 
apreendidas pelas Delegacias de Polícia do 
Estado e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL9712019/939898-
202111161802326445.pdf 

 
 161. Parecer n.º 466/2021, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 27.ª 
Reunião Ordinária (Virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicado no DPL em 16/11/2021, 
que concluiu pela inconstitucionalidade do 
Projeto de Lei n.º 764/2019, do deputado 
Marcos Garcia, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de cobertura de vagões de 
carga que trafeguem pelos municípios do 
Estado e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL7642019/939909-
202111161805393480.pdf 
 

 162. Parecer n.º 467/2021, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 27.ª 
Reunião Ordinária (Virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicado no DPL em 16/11/2021, 
que concluiu pela inconstitucionalidade do 
Projeto de Lei n.º 319/2020, do deputado 
Delegado Danilo Bahiense, que dispõe sobre a 
anistia de multas administrativas sob a égide 
de decretos e leis que versam sobre o 
enfrentamento da emergência de saúde 
decorrente do coronavírus (COVID-19) e dá 
outras providências. (Em anexo, por se tratar 
de matéria correlata, Projeto de Lei n.º 
92/2021, do deputado Capitão Assumção). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL3192020/939913-
202111161808337859.pdf 
 

 163. Parecer n.º 470/2021 da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 27.ª 
Reunião Ordinária (Virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicado no DPL em 16/11/2021, 
que concluiu pela inconstitucionalidade do 
Projeto de Lei n.º 547/2020, do ex-deputado 
Enivaldo dos Anjos, que dispõe sobre a 
concessão do licenciamento ambiental para 
desmatamento visando à implantação de 
empreendimentos rodoferroviários, industriais, 
portuários e/ou agrícolas, ou de qualquer 
natureza que o necessite, na forma que 
especifica. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL5472020/939938-
202111161830389139.pdf 
  
 164. Parecer n.º 471/2021, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 27.ª 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320032003600390032003A00540052004100, 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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Reunião Ordinária (Virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicado no DPL em 16/11/2021, 
que concluiu pela inconstitucionalidade do 
Projeto de Lei n.º 552/2020, do deputado 
Coronel Alexandre Quintino, que dispõe sobre 
inclusão da disciplina com tema “História e 
Cultura Afro-Brasileira” na grade curricular das 
escolas de Ensino Fundamental e Médio do 
Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL5522020/939941-
202111161833568987.pdf 
 

 165. Parecer n.º 473/2021, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 27.ª 
Reunião Ordinária (Virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicado no DPL em 16/11/2021, 
que concluiu pela inconstitucionalidade do 
Projeto de Lei n.º 577/2020, do deputado 
Capitão Assumção, que institui o Benefício de 
Seguridade e Irredutibilidade Salarial (BENSIS) 
aos militares estaduais inativos e pensionistas 
militares do Estado, em caráter transitório e 
temporário. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL5772020/939968-
202111161851249010.pdf 
 

 166. Parecer n.º 475/2021, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 27.ª 
Reunião Ordinária (Virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicado no DPL em 16/11/2021, 
que concluiu pela inconstitucionalidade do 
Projeto de Lei n.º 66/2021, do deputado 
Capitão Assumção, que proíbe a decretação de 
fechamento de estabelecimentos comerciais 
em decorrência da pandemia do Covid-19 sem 
reunião prévia com representantes dos 
empregadores e empregados dos setores de 
alimentação, bares, turismo, eventos, 
hotelaria, lojistas, profissionais liberais, 
shopping centers, mercados, atacadistas, lojas 
de conveniência, parques temáticos, 
cooperativas de crédito, indústrias, bem como 
com representante da Assembleia Legislativa 
do Estado. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL662021/939954-202111161844152751.pdf 
 

Despacho em conjunto para todos esses 
itens é: tramitem-se na forma regimental. 

 

 167. Parecer n.º 477/2021, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 27.ª 
Reunião Ordinária (Virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 16/11/2021, 
que concluiu pela manutenção do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, (votação unânime dos membros da 
Comissão de Justiça) do Projeto de Lei n.º 
507/2019, do deputado Marcos Garcia, que 
assegura aos trabalhadores e trabalhadoras 
assalariados, portadores de deficiência visual, o 
direito de receber os contracheques e 
comprovantes de rendimentos no sistema 
Braille. (Em anexo, por se tratar de matéria 
correlata, Projeto de Lei n.º 522/2019, do 
próprio autor). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL5072019/939971-
202111161854305421.pdf 
 

 168. Parecer n.º 476/2021, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 27.ª 
Reunião Ordinária (Virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 16/11/2021, 
que concluiu pela manutenção do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, (votação unânime dos membros da 
Comissão de Justiça) do Projeto de Lei n.º 
802/2019, do ex-deputado Euclério Sampaio, 
que determina que todas as escolas públicas do 
ensino fundamental e médio do Estado 
apresentem aos seus alunos, ao menos uma 
vez no ano letivo, o Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), e 
fixa outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL8022019/939962-
202111161847558068.pdf 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320032003600390032003A00540052004100, 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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 169. Parecer n.º 472/2021, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 27.ª 
Reunião Ordinária (Virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 16/11/2021, 
que concluiu pela manutenção do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, (votação unânime dos membros da 
Comissão de Justiça) do Projeto de Lei n.º 
43/2020, do deputado Vandinho Leite, que cria 
o Banco de Ideias Legislativas no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL432020/939946-202111161837339617.pdf 
 

Meu despacho é: conforme decisão 
aprovada em plenário na sessão ordinária do dia 
26/08/2019, o autor terá até três sessões para 
apresentar recurso. 

 
 170. Requerimento de Informação n.º 
1724/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca do Extrato de Contrato 
005/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127369&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/127369-
202111171613257199-assinado.pdf#P127369  

  
 171. Requerimento de Informação n.º 
1725/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca do Extrato de Contrato 
021/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127368&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/127368-
202111171613008292-assinado.pdf#P127368  

 
 172. Requerimento de Informação n.º 
1726/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca do Extrato de Contrato 
136/2021. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127367&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/127367-
202111171612333135-assinado.pdf#P127367  
 
 173. Requerimento de Informação n.º 
1727/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca da Ordem de Fornecimento 
3250/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127366&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/127366-
202111171612044384-assinado.pdf#P127366  
 
 174. Requerimento de Informação n.º 
1728/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca da Ordem de Fornecimento 
3249/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127364&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/127364-
202111171611296883-assinado.pdf#P127364  
 

 175. Requerimento de Informação n.º 
1729/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca da Ordem de Fornecimento 
3248/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127363&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/127363-
202111171610537664-assinado.pdf#P127363  
 

 176. Requerimento de Informação n.º 
1730/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca da Ordem de Fornecimento 
3248/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320032003600390032003A00540052004100, 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=127362&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/127362-
202111171610218601-assinado.pdf#P127362  
 

 177. Requerimento de Informação n.º 
1731/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca da Ordem de Fornecimento 
3246/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127361&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/127361-
202111171609559694-assinado.pdf#P127361  
 

 178. Requerimento de Informação n.º 
1732/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca da Ordem de Fornecimento 
3245/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127359&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/127359-
202111171606541096-assinado.pdf#P127359  
 
 179. Requerimento de Informação n.º 
1733/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca da Ordem de Fornecimento 
3244/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127358&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/127358-
202111171606268283-assinado.pdf#P127358  
 
 180. Requerimento de Informação n.º 
1734/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca da Ordem de Fornecimento 
3243/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127357&arquivo=Arqui

vo/Documents/RQI/127357-
202111171605575938-assinado.pdf#P127357  
 
 181. Requerimento de Informação n.º 
1735/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca da Ordem de Fornecimento 
089/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127356&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/127356-
202111171605321407-assinado.pdf#P127356  
 
 182. Requerimento de Informação n.º 
1736/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Segurança, solicitando 
informações acerca do Extrato de Ata de 
Registro de Preço 097/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127314&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/127314-
202111171313414926-assinado.pdf#P127314  
 
 183. Requerimento de Informação n.º 
1737/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Justiça, solicitando informações 
acerca do Resumo da Ordem de Fornecimento 
079/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127537&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/127537-
202111181456121598-assinado.pdf#P127537  

  
 184. Requerimento de Informação n.º 
1738/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Saúde, solicitando informações 
acerca do Aviso de Licitação 805/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127536&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/127536-
202111181455380503-assinado.pdf#P127536  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320032003600390032003A00540052004100, 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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 185. Requerimento de Informação n.º 
1739/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Saúde, solicitando informações 
acerca da Ordem de Fornecimento 3251/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127535&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/127535-
202111181455069565-assinado.pdf#P127535  
 
 186. Requerimento de Informação n.º 
1740/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário da Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Educação Profissional e Desenvolvimento 
Econômico, solicitando informações acerca do 
Decreto 2403 - S. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127533&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/127533-
202111181453549094-assinado.pdf#P127533  
  
 187. Requerimento de Informação n.º 
1741/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Agricultura, solicitando 
informações acerca do Decreto 2402 - S. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127532&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/127532-
202111181453154094-assinado.pdf#P127532  
 
 188. Requerimento de Informação n.º 
1742/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Esportes, solicitando informações 
acerca do Decreto 2401 - S. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127531&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/127531-
202111181452378311-assinado.pdf#P127531  
  

189. Requerimento de Informação n.º 
1743/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Agricultura, solicitando 

informação acerca do processo de n.º 2021-
TQW7P.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127716&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/127716-
202111221329233091-assinado.pdf#P127716  
  

190. Requerimento de Informação n.º 
1744/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Agricultura, solicitando 
informação acerca do processo de n.º 2021-
1PJJ4.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127715&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/127715-
202111221328069494-assinado.pdf#P127715  
  

191. Requerimento de Informação n.º 
1746/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Agricultura, solicitando 
informação acerca do processo de n.º 2021-
X7BHF / 2021-7T4WB / 2021-1PJJ4.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127713&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/127713-
202111221326068554-assinado.pdf#P127713 
 

192. Requerimento de Informação n.º 
1747/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informação acerca da abertura de crédito 
suplementar para aquela Secretaria.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127712&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/127712-
202111221325287303-assinado.pdf#P127712 
 

193. Requerimento de Informação n.º 
1749/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Agricultura, solicitando 
informação acerca do processo de n.º 2021-

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320032003600390032003A00540052004100, 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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5QPCM / 2021-ZL5ZT / 2021-Z0CD6 / 2021- 
VCV77.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127710&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/127710-
202111221323028394-assinado.pdf#P127710 
 

194. Requerimento de Informação n.º 
1750/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Economia, solicitando 
informação acerca da abertura de crédito 
suplementar para aquela Secretaria.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127709&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/127709-
202111221322022142-assinado.pdf#P127709 
 

195. Requerimento de Informação n.º 
1751/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informação acerca da abertura de crédito 
suplementar para aquela Secretaria.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127708&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/127708-
202111221320293703-assinado.pdf#P127708 
 

196. Requerimento de Informação n.º 
1752/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Saneamento, 
solicitando informação acerca da abertura de 
crédito suplementar para aquela Secretaria.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127706&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/127706-
202111221317286199-assinado.pdf#P127706 
 

197. Requerimento de Informação n.º 
1753/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Direitos Humanos, 
solicitando informação acerca da abertura de 
crédito suplementar para aquela Secretaria.  

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127705&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/127705-
202111221316008541-assinado.pdf#P127705 
 

198. Requerimento de Informação n.º 
1754/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informação acerca da Ordem de Fornecimento 
de Material n.º 124/2021.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127704&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/127704-
202111221312420880-assinado.pdf#P127704 
 

199. Requerimento de Informação n.º 
1755/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informação acerca da Ordem de Fornecimento 
3257/2021.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127720&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/127720-
202111221401273760-assinado.pdf#P127720  
  

200. Requerimento de Informação n.º 
1756/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informação acerca da Ordem de Fornecimento 
3225/2021.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127719&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/127719-
202111221400228600-assinado.pdf#P127719 
 

201. Requerimento de Informação n.º 
1757/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informação acerca da Ordem de Fornecimento 
3337/2021.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320032003600390032003A00540052004100, 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=127718&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/127718-
202111221359370788-assinado.pdf#P127718 
 

O despacho conjunto para todos os itens 
é: oficiem-se. 

 
202. Requerimento de Informação n.º 

1758/2021, do deputado Erick Musso ao 
secretário de Estado de Mobilidade e 
Infraestrutura – SEMOBI, solicitando 
informação acerca das obras de pavimentação 
da Rodovia ES-124, que liga o município de 
Aracruz ao distrito de Santa Rosa. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127733&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/127733-
202111221451178044-assinado.pdf#P127733 
 

Oficie-se. 
 
203. Requerimento n.º 031/2021, do 

deputado Carlos Von, de retirada e o 
arquivamento do Projeto de Lei n.º 27/2021, 
de sua autoria, que dispõe a alteração da 
redação do artigo 14, da Lei n.º 10.628, de 09 
de janeiro de 2017, que dispõe sobre o 
Programa de Parcelamento Incentivado de 
Débitos Fiscais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127730&arquivo=Arqui
vo/Documents/RRP/127730-
202111221445346005-assinado.pdf#P127730 
 

Defiro. 
 
204. Requerimento n.º 061/2021, do 

deputado Doutor Hércules e outros, de 
formação da Frente Parlamentar de 
Enfrentamento da Hanseníase. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127175&arquivo=Arqui

vo/Documents/REQ/127175-
202111121818274934-
assinado(42896)(42897)(42899)(42903)(42902)(
42901)(42900)(42904)(42898).pdf#P127175 
 

Defiro. 
À Secretaria para providenciar ato de 

criação da referida frente parlamentar. 
 Segunda parte do Expediente, sujeito à 
deliberação. 
  
 205. Requerimento de Urgência n.º 
254/2021, do deputado Sergio Majeski e 
outros, ao Projeto de Lei n.º 32/2018, de sua 
autoria, que dispõe sobre a dispensa do 
pagamento de taxas e emolumentos e demais 
despesas cartorárias referentes ao registro 
estatutário e suas alterações do conselho 
escolar. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=126937&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/126937-
202111100944189596(42851)-
assinado(42850).pdf#P126937 
 
 Coloco a matéria em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
 Aprovado, inclusive com o voto do 
deputado Torino Marques.  
  
 206. Requerimento de Urgência n.º 
255/2021, do deputado Sergio Majeski e 
outros, ao Projeto de Lei n.º 676/2019, de sua 
autoria, que torna obrigatória a divulgação de 
dados ambientais no Portal da Transparência 
pelo Governo 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=126946&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/126946-
202111101124162073-
assinado(42883)(42882).pdf#P126946 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320032003600390032003A00540052004100, 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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Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Os deputados e deputadas que aprovam 
permaneçam como se encontram; os contrários 
se manifestem. (Pausa) 
 Aprovado, com destaque do voto da 
deputada Raquel Lessa. 
  

207. Requerimento de Urgência n.º 
259/2021, do deputado Capitão Assumção e 
outros, ao Projeto de Lei n.º 642/2021, de sua 
autoria, que reconhece o Cordão de Girassol 
como instrumento auxiliar de orientação para 
identificação de pessoas com deficiências 
ocultas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127269&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/127269-
202111170918001640-
assinado(42916)(42918)(42917)(42915).pdf#P12
7269 
 

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

votação. 
 Os deputados e deputadas que aprovam 
permaneçam como se encontram; os contrários 
se manifestem. (Pausa) 

Aprovado, com o voto de destaque do 
deputado Hércules Silveira.  
 

208. Requerimento de Urgência n.º 
260/2021, do deputado Bruno Lamas, líder do 
PSB, ao Projeto de Resolução n.º 28/2021, de 
sua autoria, que cria a Medalha Pergentino de 
Vasconcellos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127600&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/127600-
202111191534482035-assinado.pdf#P127600 
 

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

votação. 

 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovado com o apoiamento integral do 
vice-líder do Governo, deputado Marcos Garcia.  
 

209. Requerimento de Urgência n.º 
261/2021, da Mesa Diretora, ao Projeto de 
Resolução n.º 27/2021, da Mesa Diretora, de 
sua autoria, que altera as Resoluções n.º 
2.890/2010 e n.º 3.637/2013, para fins de 
ampliar e modernizar as atividades executadas 
pela Escola do Legislativo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127664&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/127664-
202111220911527431-assinado.pdf#P127664 
 

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

votação. 
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 
 

210. Requerimento n.º 032/2021, do 
deputado Carlos Von, de retirada e o 
arquivamento do Projeto de Lei n.º 240/2020, 
de minha autoria, que obriga os 
estabelecimentos comerciais, órgãos públicos e 
entidades públicas que estejam em 
funcionamento durante a pandemia a 
fornecerem máscaras faciais e álcool em gel, na 
forma em que especifica. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127731&arquivo=Arqui
vo/Documents/RRP/127731-
202111221448394759-assinado.pdf#P127731 
 

Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

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

Aprovado. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320032003600390032003A00540052004100, 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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211. Requerimento de n.º 006/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, da Comissão 
Especial em Defesa, Inovação e Melhoria da 
Segurança pública no município da Serra, 
criada pela Resolução n.º 5.925/19, 
requerendo a transposição desta Comissão, 
com o seu respectivo prazo, para a próxima 
sessão legislativa. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127265&arquivo=Arqui
vo/Documents/RPT/127265-
202111170808290610-assinado.pdf#P127265 
 

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

votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram; os demais calem-se para 
sempre. (Pausa) 

Aprovado.  
Comunique-se ao deputado.  

 
212. Requerimento n.º 102/2021, de 

sessão especial, da Mesa Diretora, para 
debater sobre o Fortalecimento das 
Organizações da Sociedade Civil no Estado, a 
realizar-se no dia 26 de novembro de 2021, às 
15h. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127245&arquivo=Arqui
vo/Documents/RSE/127245-
202111161626432411-assinado.pdf#P127245 
 

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

votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

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

Aprovado, com a declaração inusitada do 
deputado Adilson Espindula.  

Aprovado. 
 

213. Requerimento n.º 104/2021, da 
deputada Raquel Lessa, de transferência da 

sessão solene em homenagem à Cadeia 
Produtiva do Café, que seria realizada no dia 22 
de novembro de 2021, às 19h, para o dia 17 de 
dezembro de 2021, às 14h. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127478&arquivo=Arqui
vo/Documents/RSE/127478-
202111180933499446-assinado.pdf#P127478 
 

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

votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram.  
Eu informo que o líder do Governo e o 

vice-líder encaminham pela aprovação do 
requerimento da deputada Raquel Lessa.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram. (Pausa) 

Aprovado, atendendo a solicitação do 
vice-líder e do líder do Governo. 

Do item 214 ao item 251 trata-se de 
indicações dos senhores e das senhoras 
deputadas. 

  
214. Indicação n.º 8000/2021, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito Municipal de Vila Velha, para 
pavimentação e melhorias no escoamento de 
águas pluviais em Recanto da Sereia. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127290&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/127290-
202111171138280579-assinado.pdf#P127290  
  
 215. Indicação n.º 8001/2021, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para medidas concretas e 
administrativas consubstanciadas no aumento 
do monitoramento e fiscalização da atividade 
de caça no Estado, com vistas a impedir a 
extinção dos animais silvestres em solos 
capixaba e brasileiro. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320032003600390032003A00540052004100, 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=127277&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/127277-
202111171004571547-assinado.pdf#P127277  
 

 216. Indicação n.º 8002/2021, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para medidas concretas e 
administrativas consubstanciadas na realização 
de ações de fiscalização quanto à interligação 
dos imóveis a rede de esgoto da região, 
evitando com que esta água suja chegue às 
areias e ao mar da Praia das Castanheiras, de 
modo a não oferecer mais riscos à saúde de 
moradores da cidade e turistas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127276&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/127276-
202111171004053890-assinado.pdf#P127276  
 

 217. Indicação n.º 8003/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para que em conjunto com o 
departamento de estradas de rodagem do 
Espírito Santo (DER-ES), venha realizar o 
recapeamento da rodovia norte sul, em toda a 
sua extensão, iniciando nas proximidades do 
antigo Hotel Canto do Sol, em Jardim Camburi. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127334&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/127334-
202111171440162855-assinado.pdf#P127334  
 
 218. Indicação n.º 8004/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para disponibilizar nas Escolas 
Estaduais do Estado, realização de ações, 
fornecimento de indicadores e orientações 
especializadas às equipes técnico-pedagógicas 
e docentes que contribuam na identificação e 
combate à depressão, autolesão e suicídio 
entre jovens estudantes. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127329&arquivo=Arqui

vo/Documents/IND/127329-
202111171435276754-assinado.pdf#P127329  
 

 219. Indicação n.º 8005/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para que juntamente com a Secretaria 
de Saúde (SESA) e em parceria com os 
municípios, venha disponibilizar Terapeutas 
Ocupacionais de forma gratuita nas unidades 
básicas de atendimento para crianças 
portadoras de alterações cognitivas, 
psicomotoras e congêneres. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127332&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/127332-
202111171439040822-assinado.pdf#P127332  
  

 220. Indicação n.º 8006/2021, do 
deputado Doutor Hércules, ao governador do 
Estado, para instituir o programa carona legal 
capixaba, em âmbito estadual, a ser apoiado 
pelos órgãos públicos de trânsito, mobilidade 
urbana, saúde, educação e meio ambiente, 
visando o incentivo ao transporte solidário e à 
conscientização acerca do uso social de 
veículos particulares. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127391&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/127391-
202111171706515708-assinado.pdf#P127391  
 

 221. Indicação n.º 8007/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para aquisição de veículo automotor 
com capacidade para cinco pessoas para 
atender as demandas do Sindicato dos 
Servidores Municipais de São Gabriel da Palha 
– Sismug. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127483&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/127483-
202111181007089490-assinado.pdf#P127483  
 

 222. Indicação n.º 8008/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320032003600390032003A00540052004100, 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, para revitalização arbórea da área 
urbana do município de São Gabriel da Palha. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127482&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/127482-
202111181005449204-assinado.pdf#P127482  
 

 223. Indicação n.º 8009/2021, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para operação tapa buraco na ES 248 
saindo do município de Linhares, passando por 
Humaitá até o município de Colatina, cerca de 
74 km. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127542&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/127542-
202111181536480246-assinado.pdf#P127542  
 

 224. Indicação n.º 8010/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para que juntamente com o DETRAN, 
possa instituir outras formas de pagamento, 
como Pix e outras carteiras digitais, nas clínicas 
que realizam os exames necessários na retirada 
ou renovação da CNH. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127542&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/127542-
202111181536480246-assinado.pdf#P127542  
 
 225. Indicação n.º 8011/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para que juntamente com a Secretaria 
de Segurança Pública e Defesa Social (SESP), 
venha disponibilizar através do corpo de 
bombeiros militares uma base da corporação 
dentro do município de Marataízes para 
atender o próprio município de Marataízes, 
bem como o de Itapemirim, Piúma, Anchieta, e 
Presidente Kenedy. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127529&arquivo=Arqui

vo/Documents/IND/127529-
202111181451407685-assinado.pdf#P127529  
 
 226. Indicação n.º 8012/2021, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito Municipal de Vitória, para expansão 
do plano de regularização fundiária para 
Goiabeiras. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127558&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/127558-
202111181829557041-assinado.pdf#P127558  
 
 227. Indicação n.º 8013/2021, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para medidas concretas e 
administrativas consubstanciadas no aumento 
da ronda policial na Rua Antônio Cláudio 
Coutinho bem como em todo bairro Ipiranga 
em Guarapari, com vistas a oferecer maior 
segurança pública aos que moram e transitam 
nos entornos da área em questão. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127573&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/127573-
202111190937274523-assinado.pdf#P127573  
 
 228. Indicação n.º 8014/2021, do 
deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para realização de obra em caráter de 
urgência na ponte situada na rodovia do 
contorno, localidade de Monte Líbano, 
município de Cachoeiro do Itapemirim. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127587&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/127587-
202111191129163268-assinado.pdf#P127587  

  
 229. Indicação n.º 8015/2021, da 
deputada Janete de Sá, ao governador do 
Estado, para destinação de recursos para 
reforma da Praça Américo Salvador, no bairro 
Filomena, no município de Nova Venécia. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320032003600390032003A00540052004100, 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=127482&arquivo=Arquivo/Documents/IND/127482-202111181005449204-assinado.pdf#P127482
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127482&arquivo=Arquivo/Documents/IND/127482-202111181005449204-assinado.pdf#P127482
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127482&arquivo=Arquivo/Documents/IND/127482-202111181005449204-assinado.pdf#P127482
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127482&arquivo=Arquivo/Documents/IND/127482-202111181005449204-assinado.pdf#P127482
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127542&arquivo=Arquivo/Documents/IND/127542-202111181536480246-assinado.pdf#P127542
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127542&arquivo=Arquivo/Documents/IND/127542-202111181536480246-assinado.pdf#P127542
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127542&arquivo=Arquivo/Documents/IND/127542-202111181536480246-assinado.pdf#P127542
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127542&arquivo=Arquivo/Documents/IND/127542-202111181536480246-assinado.pdf#P127542
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127542&arquivo=Arquivo/Documents/IND/127542-202111181536480246-assinado.pdf#P127542
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127542&arquivo=Arquivo/Documents/IND/127542-202111181536480246-assinado.pdf#P127542
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127542&arquivo=Arquivo/Documents/IND/127542-202111181536480246-assinado.pdf#P127542
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127542&arquivo=Arquivo/Documents/IND/127542-202111181536480246-assinado.pdf#P127542
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127529&arquivo=Arquivo/Documents/IND/127529-202111181451407685-assinado.pdf#P127529
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127529&arquivo=Arquivo/Documents/IND/127529-202111181451407685-assinado.pdf#P127529
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127529&arquivo=Arquivo/Documents/IND/127529-202111181451407685-assinado.pdf#P127529
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127529&arquivo=Arquivo/Documents/IND/127529-202111181451407685-assinado.pdf#P127529
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127558&arquivo=Arquivo/Documents/IND/127558-202111181829557041-assinado.pdf#P127558
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127558&arquivo=Arquivo/Documents/IND/127558-202111181829557041-assinado.pdf#P127558
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127558&arquivo=Arquivo/Documents/IND/127558-202111181829557041-assinado.pdf#P127558
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127558&arquivo=Arquivo/Documents/IND/127558-202111181829557041-assinado.pdf#P127558
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127573&arquivo=Arquivo/Documents/IND/127573-202111190937274523-assinado.pdf#P127573
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127573&arquivo=Arquivo/Documents/IND/127573-202111190937274523-assinado.pdf#P127573
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127573&arquivo=Arquivo/Documents/IND/127573-202111190937274523-assinado.pdf#P127573
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127573&arquivo=Arquivo/Documents/IND/127573-202111190937274523-assinado.pdf#P127573
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127587&arquivo=Arquivo/Documents/IND/127587-202111191129163268-assinado.pdf#P127587
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127587&arquivo=Arquivo/Documents/IND/127587-202111191129163268-assinado.pdf#P127587
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127587&arquivo=Arquivo/Documents/IND/127587-202111191129163268-assinado.pdf#P127587
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127587&arquivo=Arquivo/Documents/IND/127587-202111191129163268-assinado.pdf#P127587


Vitória-ES, sexta-feira, 26 de novembro de 2021 Diário do Poder Legislativo - 69 

 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127580&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/127580-
202111191053119313-assinado.pdf#P127580  
  

 230. Indicação n.º 8016/2021, da 
deputada Janete de Sá, ao governador do 
Estado, para destinação de recursos para 
custear ações no “Projeto Esporte na Vila”, que 
atende 200 crianças no bairro IBES, no 
município de Vila Velha. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127579&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/127579-
202111191051091498-assinado.pdf#P127579  
  

 231. Indicação n.º 8017/2021, da 
deputada Janete de Sá, ao governador do 
Estado, para disponibilização de uma pessoa 
para organizar a fila de entrada das pessoas 
que precisam utilizar o CRE Metropolitano de 
Jardim América, Cariacica, a partir das 
06h00min da manhã (horário que abre o local). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127578&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/127578-
202111191045454459-assinado.pdf#P127578  
  
 232. Indicação n.º 8018/2021, da 
deputada Janete de Sá, ao governador do 
Estado, para providenciar análise e posterior 
pavimentação, em um trecho de 8km de 
extensão, na estrada de Maricará à 
Comunidade do Sabão, no município de 
Cariacica. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127577&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/127577-
202111191044202582-assinado.pdf#P127577  
 
 233. Indicação n.º 8019/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 

Estado, para que seja paralisada no CONSEMA 
a tramitação da proposta de revisão da 
Resolução CONSEMA n.º 002/2016 (Processo E-
DOCS 2021-SHPTP). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127611&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/127611-
202111191609083644-assinado.pdf#P127611  
  
 234. Indicação n.º 8020/2021, do 
deputado Doutor Hércules, ao governador do 
Estado, para instituir a instalação da Central de 
Intermediação em Libras (CIL) na Assembleia 
Legislativa 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=127634&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/127634-
202111191843590258-assinado.pdf#P127634  
 

235. Indicação n.º 8021/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para aplicação de Revsol no trecho 
da Rua Elesbão Alexandre Miranda no bairro 
bela vista na serra até a rodovia ES- 264.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127644&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/127644-
202111211632016865-assinado.pdf#P127644  
  

236. Indicação n.º 8022/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para aplicação de Revsol no trecho 
que liga a Muribeca no município de Serra até a 
comunidade de Relógio no município de Santa 
Leopoldina.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127643&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/127643-
202111211629566081-assinado.pdf#P127643 
 

237. Indicação n.º 8023/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320032003600390032003A00540052004100, 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 aplicação de Revsol no trecho 
que compreende a rodovia ES-264 em Timbuí 
município de Fundão até o bairro Nova 
Almeida no município de serra.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127642&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/127642-
202111211627334359-assinado.pdf#P127642 
 

238. Indicação n.º 8024/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para ligação do poço artesiano da 
comunidade de São Pedro no município de 
Muniz Freire até o reservatório de água 
daquela comunidade.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127641&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/127641-
202111211625088262-assinado.pdf#P127641 
 

239. Indicação n.º 8025/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para estender a rede de agua em 
700 metros na comunidade de Ipê Peroba no 
município de Muniz Freire.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127640&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/127640-
202111211620308256-assinado.pdf#P127640 
 

240. Indicação n.º 8026/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para implantação de um 
reservatório de água de 20 mil litros na 
comunidade de São Pedro no município de 
Muniz Freire.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127639&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/127639-
202111211618264971-assinado.pdf#P127639 
 

241. Indicação n.º 8027/2021, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 

governador do Estado, para desentupimento 
da rede de esgoto em Recanto da Sereia.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127702&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/127702-
202111221303129929-assinado.pdf#P127702 

 
242. Indicação n.º 8028/2021, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para inexigência de 
nova certidão de nascimento para a prática de 
atos oficiais.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127701&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/127701-
202111221302138209-assinado.pdf#P127701 
 

243. Indicação n.º 8029/2021, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para instalação de 
redutor de velocidade na ES-060, Rodovia do 
Sol.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127700&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/127700-
202111221300508676-assinado.pdf#P127700 
 

244. Indicação n.º 8030/2021, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para realização de obras de drenagem 
na Rua Treze, mais especificamente em frente 
à Escola Francisco Araújo, no bairro Perocão 
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=127734&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/127734-
202111221453084765-assinado.pdf#P127734 
 

245. Indicação n.º 8031/2021, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para realização de obras de drenagem 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320032003600390032003A00540052004100, 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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e pavimentação na Rua Manoel Alvarenga, 
bairro Perocão, 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=127735&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/127735-
202111221455359457-assinado.pdf#P127735 
 

246. Indicação n.º 8032/2021, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para reparo da pavimentação do trecho 
do segundo radar, direção Centro/Meaípe, 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=127739&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/127739-
202111221515452920-assinado.pdf#P127739 
 

247. Indicação n.º 8033/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para estender aos professores da 
SECTIDES, o bônus desempenho pago aos 
profissionais do magistério.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127740&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/127740-
202111221515537608-assinado.pdf#P127740 
 

248. Indicação n.º 8034/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para juntamente com o DER – ES, possa 
asfaltar a Rodovia ES - 388, no trecho de 
Amarelo a Rio Claro. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127752&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/127752-
202111221626512703-assinado.pdf#P127752 
 

249. Indicação n.º 8035/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para juntamente com o DER – ES, possa 
recolocar uma lombada antes da saída dos 
carros da Avenida João Palácio. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127726&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/127726-
202111221421078628-assinado.pdf#P127726 
 

250. Indicação n.º 8036/2021, do 
deputado Gandini, ao governador do Estado, 
em parceria com o município de Muniz Freire e 
o DER-ES, para execução de pavimentação 
asfáltica na estrada da Comunidade de 
Chapada do "A", estrada de terra que dá 
acesso zona rural a zona urbana (Centro de 
Anchieta). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127679&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/127679-
202111221059065075-assinado.pdf#P127679 
 

251. Indicação n.º 8037/2021, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
corregedor-geral de Justiça do Estado, para 
inexigência de nova certidão de nascimento 
para a prática de atos oficiais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=127761&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/127761-
202111221719189492-assinado.pdf#P127761 
 

*EXPEDIENTE PUBLICADO 
CONFORME DOCUMENTOS 
DISPONIBILIZADOS NO SIALES 

 
Coloco a votação das indicações em 

conjunto. 
Em votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

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

V. Ex.ª quer se manifestar? (Pausa) 
Aprovado. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Está 

aprovado? 
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Aprovado. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Muito 

obrigado, presidente! Gostaria de justificar voto. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – A Mesa aceita o pedido de V. 
Ex.ª. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – O deputado Danilo Bahiense 
também gostaria de justificar.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Também aceito o deputado 
Danilo Bahiense.  

Também aceito o pedido do deputado 
Torino Marques.  

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Muito 

obrigado, senhor presidente.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Meus 

cumprimentos aos colegas que estão presentes 
aqui no plenário; ao deputado Marcelo, que 
dirige a sessão neste momento; aos deputados 
que estão no plenário virtual; aos funcionários 
da Casa; àqueles que nos assistem pela TV 
Assembleia; às pessoas que nos visitam hoje, 
nas galerias aqui da Assembleia. 

Nós fizemos indicações aqui, presidente. 
Agradeço aos deputados por terem votado. Mas 
eu quero me ater à Indicação n.º 8033/2021, ao 
Governo do Estado, para estender aos 
professores da Secretaria de Ciência e 
Tecnologia o bônus desempenho pago aos 
profissionais do magistério. 

 Nós temos duas escolas aqui no estado 
do Espírito Santo que funcionam 
especificamente com cursos técnicos, que é o 
caso do Vasco Coutinho, em Vila Velha; e do 
Talmo Luiz Silva, em João Neiva. Essas escolas 
pertenciam à pasta da Sedu, mas já há algum 
tempo elas foram para a pasta da Ciência e 
Tecnologia. Então, esses professores, por 
enquanto, ainda não receberam o mesmo 
aumento que os demais professores, o mesmo 
reajuste. 

Mas nós checamos com a Secretaria de 
Governo e a Secretaria de Ciência e Tecnologia 
que garantiram que esses professores terão o 
mesmo reajuste, mas esses professores não 
recebem o bônus desempenho.  

Na nossa concepção, são professores, 
têm as mesmas responsabilidades que os 
professores da escola do ensino regular e fazem 
um excelente trabalho.  

A Escola Vasco Coutinho é uma escola 
tradicional. Nós estivemos, mais uma vez, 
visitando essa escola na semana passada. Tem 
uma equipe de professores muito boa, oferece 
cursos muito importantes, fazem um excelente 
trabalho e merecem também esse 
reconhecimento do bônus desempenho.  

Então, a gente faz aqui um apelo ao 
Governo do Estado que reveja essa situação, 
porque precisa haver isonomia. São professores, 
independente de esses professores serem de 
escolas especificamente técnicas ou não, são 
professores como os do ensino regular. 

Da mesma forma os professores da 
Escola Talmo Luiz Silva, lá em João Neiva. É uma 
escola que também foi reformulada. Nós já 
estivemos lá, muito tempo atrás, e estamos 
para ir visitar novamente. Parece que ela foi 
reformulada, foi reformada.  

Então, fica aqui nosso apelo para que o 
Governo do Estado realmente cumpra com 
aquilo  que está dizendo de dar o mesmo 
reajuste a esses professores, e pague a esses 
professores o bônus desempenho, tanto da 
Escola Vasco Coutinho como da Escola Talmo, lá 
em João Neiva. Porque, como eu disse e 
reafirmo, são professores como os demais, com 
as mesmas responsabilidades, professores 
aguerridos, professores que cumprem fielmente 
a sua responsabilidade.  

Muito obrigado, deputado Marcelo.  
 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Nós que agradecemos. V. Ex.ª 
sempre contribuindo para o bom 
desenvolvimento do Espírito Santo e deste 
Parlamento.  

Com a palavra agora, o Delegado Danilo 
Bahiense. 
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O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) –  Boa tarde, presidente! Boa 
tarde, senhores deputados e deputadas, todos 
que nos assistem pela TV Assembleia e 
servidores desta Casa!  

Primeiramente eu quero parabenizar os 
colegas pelas indicações feitas e votadas nesta 
data, e agradecer também pela votação à 
unanimidade de todas as nossas indicações.  

A Indicação n.º 8000/21 bem como a 
Indicação n.º 8027/21 são melhorias que foram 
solicitadas lá na localidade de Recanto da 
Sereia, uma reivindicação daquela população 
com relação a melhorias, porque realmente a 
situação das ruas lá está calamitosa.  

A Indicação n.º 8012, ao prefeito 
municipal de Vitória, pela expansão do Plano de 
Regulação Fundiária para Goiabeiras.  

Nós, há poucos dias, presidente, tivemos 
a honra de ser convidados pelo prefeito Pazolini, 
para acompanharmos a entrega de uma série de 
escrituras a moradores daqui de Vitória que já 
ocupavam seus imóveis, alguns deles, há mais 
de cinquenta anos, deputado Dary Pagung, e 
não tinham ainda o registro de propriedade de 
suas terras. O deputado Lorenzo Pazolini, além 
de entregar a escritura, já as entregou 
registradas. Isso é muito importante.  

Eu quero parabenizar nosso prefeito 
Lorenzo Pazolini e solicitar ao mesmo que 
amplie essa regularização fundiária para o bairro 
de Goiabeiras.  

Também fizemos indicação aqui, ao 
governador do Estado do Espírito Santo, para 
não mais exigência de atualização de certidões 
de nascimento e casamento.  

Presidente, é lamentável que, às vezes, 
uma pessoa, para tirar um documento aqui na 
capital, em Vitória, seja obrigada a apresentar 
uma certidão de nascimento ou casamento 
atualizada. Muitas das vezes a pessoa está num 
bairro aqui da Grande Vitória e não tem 
dinheiro sequer para chegar ao Centro da 
capital do estado. No entanto, ele foi registrado, 
às vezes, no interior da Bahia e tem que se 
deslocar àquele local para tirar uma segunda via 
do documento. Isso é um absurdo.  

O documento certidão de nascimento, 
por força de lei federal, é gratuita, mas os 

cartórios estão fazendo isso para aumentar a 
arrecadação.  

Então, eu fiz essa indicação ao Governo 
do Estado, e agradeço aos nossos pares pela 
votação.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Com a palavra agora, a  
deputada Raquel Lessa.  

 

A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – 
Presidente, eu quero cumprimentar a galeria 
com os nossos queridos alunos de Governador 
Lindenberg, da Escola Belizário Gusmão. Essa 
escola, presidente, você se lembra de quando 
fomos lá. Pedimos, fizemos indicação e 
aconteceu a reforma, uma reforma maravilhosa. 
A escola está linda!  
 Quero saudar também o nosso amigo, de 
São Gabriel da Palha, Patrício Bandeira. Na 
época que eu era prefeita, Patrício nos ajudou a 
formar várias bandas nas escolas, e hoje ele está 
com os alunos e também com a banda 
municipal da escola de Governador Lindenberg.  
 Quero mandar também um abraço para 
o nosso prefeito, Leonardo Finco, e o nosso vice, 
Tadeu. Mando um abraço. Parabéns! Que sejam 
muito bem-vindos à Assembleia Legislativa. 
Parabéns. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – A Mesa cumprimenta todos os 
alunos, profissionais de educação que os estão 
acompanhando. É uma satisfação recebê-los 
aqui, todos vocês, homens e mulheres. Sim, 
estivemos juntos lá na escola, eu e deputada 
Raquel Lessa, naquele momento. 

Parabéns pelo resultado positivo 
alcançado! Fiquem à vontade. 
 Com a palavra o deputado Torino 
Marques, nosso clock man. 
 

 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – É de 
Governador Lindenberg, não é, presidente? Não 
é, deputada Raquel e presidente Marcelo 
Santos? 
 Primeira vez que vocês vêm à Assembleia 
Legislativa? (Pausa)  
 É? Maravilha, não é? Sintam-se em casa. 
Na verdade, a Casa é de vocês. A Casa é do povo 
capixaba. 
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 Presidente, público que nos assiste, 
agora, três horas e vinte e um minutos, uma 
excelente tarde de terça-feira a todos vocês. Dia 
23 de mais um mês. Chegando ao fim do ano. 
 No dia 19, eu protocolei uma indicação, a 
Indicação n.º 8014/2021, para que o governador 
do Estado do Espírito Santo se sensibilize, 
priorize e também efetive, em caráter de 
urgência, a realização de obra na ponte situada 
na Rodovia do Contorno, ali na localidade de 
Monte Líbano, em Cachoeiro de Itapemirim. A 
rodovia é uma das mais importantes vias de 
acesso ao município e possui um fluxo intenso e 
diário, também, de veículos, muitos deles de 
grande peso. Devido às chuvas intensas dos 
últimos dias, tráfego também de caminhões 
pesados, formaram-se ali enormes buracos que 
colocam em risco a vida das pessoas e os meios 
de transporte que passam por lá, por aquela 
localidade. 
 Além disso, na rodovia, há uma ponte de 
longa extensão, na localidade de Monte Líbano, 
que está com uma das pistas interditadas há 
vários anos, há mais de cinco anos. Há um ano a 
grande mídia fez, e os sites da cidade também 
fizeram, algumas pontuações. A ponte está 
prestes a desabar e a provocar um acidente de 
enormes proporções. Está cheia de buracos e 
afundando. Para piorar a situação, os semáforos 
não estão funcionando. São mais de quinze anos 
esperando pelas obras, o que nós, como 
deputados, e a população, não podemos mais 
esperar.  
 Eu peço a sensibilidade do governador 
Renato Casagrande para que olhe para aquela 
região de Monte Líbano, aquela ponte que está 
prestes a cair. Muitos anos. Governador, 
coloque a mão na consciência, use o dinheiro da 
população, dinheiro público, que é o dinheiro do 
povo, para fazer aquela intervenção, quer dizer, 
consertar. A intervenção já existe. Naquela 
ponte, os carros estão trafegando em meia 
pista, em uma pista apenas. Então, gostaria que 
o governador olhasse o mais rápido possível 
para a situação ali em Cachoeiro de Itapemirim, 
em Monte Líbano. 
 Muito obrigado, senhor presidente! 
 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Nós que agradecemos. 

 Neste momento, então, passaremos à 
fase da Ordem do Dia.  
 Item 1 da pauta. Discussão única, nos 
termos do art. 66, § 6.º, da Constituição 
Estadual, do veto parcial ao Projeto de Lei n.º 
856/2019, de autoria do deputado Fabrício 
Gandini. Na última reunião, foi pedido prazo 
regimental pelo relator designado, que é o 
deputado Vandinho Leite.  
 Consulto, neste momento, o deputado 
Vandinho Leite, se ele está apto para relatar ou 
ainda se prevalece do prazo. 
 

 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 
Senhor presidente, utilizando o Regimento da 
Casa, vou manter o prazo a que tenho direito, o 
prazo regimental. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Fica, assim, neste caso, 
sobrestadas todas as matérias na forma do art. 
66, § 6.º, da Constituição Estadual. 
 Neste caso, agora, nós passaremos à fase 
das Comunicações. 
 Com a palavra ele, o deputado Bruno 
Lamas, pelo tempo regimental.  
 
 O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Senhor 
presidente, deputado Marcelo Santos, senhores 
e senhoras deputados e deputadas, aqueles que 
nos visitam aqui na Assembleia e todos os 
capixabas que nos acompanham através da 
televisão, quero cumprimentar todos com a paz 
de Cristo, desejar uma boa sessão e uma boa 
terça-feira para todos. 

Inicialmente, senhor presidente, foi 
citado por V. Ex.ª que são muitas respostas, 
muitos requerimentos. Um estado em que a 
gestão fiscal é nota A, tem que ser assim 
mesmo. E é assim o nosso estado. A 
transparência é inimiga mortal da corrupção, e 
não é à toa que o Espírito Santo é o estado mais 
transparente da nação. Essas notas são notas de 
instituições brasileiras e instituições 
internacionais. Então, que bom que este estado 
é assim, que responde a requerimento de 
informação, e que nós tenhamos aqui a 
oportunidade, no plenário, de perguntar.  

Quero registrar a minha satisfação, a 
minha alegria com a decisão do Governo do 
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Estado de encaminhar a esta Casa, anunciado 
hoje, da prorrogação do benefício do Cartão ES 
Solidário por mais dois meses. 

Nós sabemos as consequências de uma 
pandemia, as sequelas de uma pandemia, o 
quanto as pessoas sofreram. E agora, com a 
vacina sendo ampliada, chegando para as 
pessoas, aos poucos a economia vai sendo 
retomada, apesar das limitações, e o olhar do 
Governo para o social é muito importante. Eu 
fui secretário dessa pasta, e nós sabemos que 
cada centavo que é investido no social retorna 
triplicado para a economia local, além de dar as 
mãos a quem mais precisa, aos mais 
vulneráveis, aos mais necessitados. 

Então, parabéns ao Governo, que acerta 
ao estender as mãos e renovar por mais dois 
meses o cartão ES Solidário aqui no estado do 
Espírito Santo. Esse investimento vai se 
aproximar de cento e quarenta milhões de reais, 
tendo em vista essas duas novas parcelas.  

Quero também, senhor presidente, 
registrar a presença... E aí o exercício da 
cidadania. Jacaraípe, a Grande Jacaraípe, está 
em obras. Nós temos a obra na Avenida Abido 
Saadi, na Rodovia ES-010, uma obra do Governo 
do Estado, uma luta nossa, o asfalto novinho, e 
os desafios que uma obra traz. Inclusive, quero 
me dirigir aos moradores e tranquilizá-los em 
relação à acessibilidade, à humanização dessa 
obra. Estive em contato com o DER ontem, 
oficiei o órgão. Nós teremos todas as passagens 
de pedestres, de cadeirantes, teremos pontos 
de ônibus novos, recuos novos, enfim, uma obra 
à altura que a cidade merece e que a Grande 
Jacaraípe merece.  

E também tem a obra do Contorno de 
Jacaraípe. Lá em Jacaraípe também tem a obra 
do Contorno de Jacaraípe. Uma obra, deputado 
Marcelo, que começou no Governo Casagrande, 
foi totalmente abandonada no Governo Paulo 
Hartung e foi retomada agora pelo Governo 
Casagrande, novamente. Sabemos que retomar 
uma obra fica mais difícil e mais caro quando ela 
é abandonada. Mas foi retomada.  

E aí, no exercício da cidadania, quero 
citar e cumprimentar todos os moradores 
daquela região, na pessoa do Silvio Pereira dos 
Santos, da Elaine Maria Ferreira, da Maria 

Cristina Alves, do senhor José Leopoldo Quintão, 
eles que estão aqui na Assembleia Legislativa, e 
que estamos despachando com o DER sobre as 
últimas desapropriações. E eles são alguns dos 
moradores que terão os seus imóveis 
desapropriados para que a obra seja feita.  

Ou seja, é um esforço individual, algo 
que impacta na vida deles, diretamente, para 
um beneficio coletivo dessa obra. E é por isso 
que o DER precisa tratar de forma humana essas 
pessoas, e é por isso que estamos dedicados,  
atenciosos e vamos, novamente, agora, dialogar 
com eles em relação às desapropriações, para 
que nós tenhamos as pessoas respeitadas, 
satisfeitas, com as suas devidas indenizações, o 
exercício da cidadania praticado e a obra 
executada.  

Então, são essas as nossas palavras. 
Parabéns ao Governo pelo olhar social na 
renovação do ES Solidário! 

A transparência mata a corrupção. E a 
cidadania, esta é a Casa da população e esses 
moradores dão exemplo de cidadania vindo 
visitar, conversar sobre o coletivo.  

Essa é minha mensagem. A paz de Cristo! 
Devolvo o trabalho à Mesa, na pessoa do 

deputado agora, presidindo, deputado Dary 
Pagung. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputado Bruno Lamas. 

Com a palavra o deputado Alexandre 
Xambinho. (Pausa) 

Deputado Alexandre Xambinho. (Pausa) 
Não nos ouvindo, com a palavra o 

deputado Adilson Espindula. 
 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Cumprimentando o nosso presidente em 
exercício, o deputado Dary Pagung, 
cumprimento todos os parlamentares que se 
encontram aqui presente no plenário, todos 
aqueles que estão virtualmente, os nossos 
servidores do Poder Legislativo Estadual e todos 
aqueles que estão nos acompanhando pela TV 
Assembleia e pelas redes sociais. 

Gostaria, senhor presidente, de dizer a 
todos os colegas deputados que, na semana 
passada, fizemos uma sessão solene em 
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homenagem aos nossos tocadores de 
concertina. Fizemos um resumo dessa sessão e 
gostaríamos de convidar todos os colegas para 
que pudessem assistir. 

Foi uma sessão solene muito bonita! 
Gostaria de compartilhar esse momento com 
todos os senhores e as senhoras deputadas, 
todas as pessoas aqui presentes no plenário e 
todas as pessoas que estão nos acompanhando. 

Por favor. 
 

 (É exibido o vídeo) 
 

 Para terminar, senhor presidente, quero 
agradecer a todos os tocadores de concertina 
que permitiram que pudéssemos fazer essa 
homenagem, agradecer a todos os 
colaboradores do nosso gabinete pelo empenho 
e dedicação, e agradecer, em especial, a todos 
os servidores que aqui complementam o Poder 
Legislativo Estadual para que essa sessão solene 
pudesse acontecer e tivesse o sucesso que teve.  
 Um grande abraço e o meu muito 
obrigado a todos! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputado Adilson.  
 Com a palavra o deputado Vandinho 
Leite. (Pausa) 
 O deputado Vandinho Leite nos ouve? 
(Pausa) 
 Deputado Vandinho? (Pausa) 
 Não respondendo, deputado Torino 
Marques. Quinze horas e trinta e nove minutos. 
 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Senhoras e senhores, boa tarde! Três horas e 
quarenta minutos, o famoso vinte para as 
quatro. 

Olha, no sábado último, público que nos 
assiste, muito obrigado pela audiência, você, 
internauta, você que está na TV Assembleia 
também, aos funcionários desta Casa de Leis, 
deputados que estão presencialmente e os de 
forma virtual. 

No último sábado, na localidade de 
Santo Antônio de Muqui, fica no município do 
meu querido Mimoso do Sul, a Asfosan, 
Associação de Folclore naquele distrito, 
comemorou a marca histórica de cento e nove 

anos de existência do Folguedo Bíblico 
Pastorinhas. A peça cultural, que passa de pai 
para filho, anuncia o nascimento do nosso Jesus 
Cristo. É uma manifestação que atravessou o 
século e muitas gerações também e se mantém 
de pé até hoje. 

Com isso quero homenagear aqui as 
pessoas que se dedicam à arte e também à 
cultura. Merecem nosso respeito, sim. 

As Pastorinhas existem ainda pujantes 
no folclore de Mimoso do Sul e lá no Norte, na 
sempre querida Conceição da Barra. É um rito 
cujo ciclo dura doze noites comemorativas do 
Natal, que se estende de 25 de dezembro a 6 de 
janeiro. O ritual inclui personagens, figurinos, 
paisagens, canções, danças, autos e, também, 
teatros inspirados na Idade Média. São duas 
filas, com trinta integrantes, em dois cordões, 
azul e vermelho, cuidadosamente organizados. 
Enfim, aquele ambiente no entorno das igrejas 
torna-se um cenário perfeito para as historinhas 
de natureza religiosa. 

Enfim, senhor presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, enalteço 
este belo trabalho quase anônimo, feito pelos 
corajosos defensores da nossa cultura. 

Olha, fui durante dois anos, aqui na 
Assembleia Legislativa, presidente da Comissão 
de Cultura e Comunicação Social desta Casa, 
onde pude conhecer e respeitar mais as coisas a 
quem faz a cultura capixaba. Além das nossas 
riquezas paisagísticas e também as riquezas 
econômicas, temos um acervo cultural de 
altíssimo nível, que precisa ser, sim, 
reconhecido principalmente por nós, nós 
capixabas. 

Da riqueza da nossa cultura vamos à 
outra riqueza que o Espírito Santo tem, 
igualmente pouco explorada. Estou falando do 
nosso turismo. Estamos às voltas com uma 
discussão em torno de alguns dos eventos que 
marcam o verão, a queima de fogos do 
Réveillon, a programação festiva, 
principalmente no litoral do Espírito Santo e 
também o Carnaval. Empreendedores de todas 
as atividades econômicas querem saber: vai ter 
ou não vai ter Carnaval este ano?  Como é que 
vai ficar? E mais, o que pode e não pode neste 
verão? 
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Anuncia-se uma temporada de verão 
como há muito tempo não se vê. O que deve vir 
por aí é uma temporada altamente convidativa, 
querido amigo Sergio Majeski! Já posso antever 
o povo correndo para as praias, buscando o 
descanso nos parques e o sossego, sim, das 
montanhas. Vejo a população sonhando em 
retomar sua vida normal, como foi desde 
sempre. Olha, o que as autoridades vão 
permitir, ou não, para este verão? Até que 
ponto a eleição em outubro do ano que vem vai 
influenciar nas decisões para o que vai 
acontecer em janeiro? Até que ponto as 
autoridades estaduais e municipais estão 

realmente preocupadas em proteger a 
população de uma contaminação em massa 
para uma nova onda de coronavírus? 

Represento aqui neste parlamento uma 
parcela muito grande da população capixaba e, 
até o momento, não fui convidado para uma 
reunião sequer de debates e definições sobre 

este assunto, que é muito sério.  
Quero saber até que ponto a decisão 

sobre o verão vai ser técnica ou política. Esta é 
uma tarefa de Governo e desta vez a oposição 
sempre irresponsável não poderá culpar o 
presidente de forma alguma. 

Por conta disso, na condição de vice-
presidente da Comissão de Turismo e 
Desporto da Assembleia Legislativa, em 
parceria com meu querido amigo e presidente, 
deputado Carlos Von, iremos realizar uma 
importante reunião na segunda-feira, dia 29 
próximo, para abordar seriamente sobre este 
assunto. As diversas atividades do turismo 
precisam de uma decisão responsável e urgente, 
de definições. Investimentos estão sendo 
realizados com vistas ao grande movimento que 
é esperado, investimento dos empresários. 

Nós todos assistimos a muito ativismo e 
também irresponsabilidade, falta de respeito 

com a dor alheia, a politização irresponsável 
da pandemia. Eu acho uma insanidade esse 
discurso fácil de jogar a culpa de seiscentas 
mil mortes na conta do presidente da 
República. Isso é brincar com a dor de tantas 
famílias brasileiras. Isso não é um joguete e 
não pode ser um joguete político. 

Agora, eis que a criatura se volta contra 
o criador. Todos estamos na expectativa de o 
que fazer e como fazer. Convido a todos os 
representantes do trade turístico capixaba do 
nosso Espírito Santo, Governo Estadual e 
prefeitos para que comecem já, o mais rápido 
possível, a discutir com seriedade essa questão 
com os interessados pelo setor, pelo bem de 
todos nós capixabas. Muito obrigado, senhor 
presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputado Torino. Com a 
palavra o deputado Theodorico Ferraço. 

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Senhor presidente, senhoras e senhores 
deputados, uma instituição que honra e 
dignifica o Espírito Santo é o Banestes, com 
vários servidores da melhor qualidade, 
funcionários responsáveis têm conduzido o 
Banestes com muita dignidade, com muita 
honestidade.  

Surpreendentemente eu fui procurado 
por um grupo de servidores do Banestes 
pedindo que eu me manifestasse sobre uma 
onda gigante que existe em torno do Banestes 
de que a galinha de ovos de ouro do Banestes, 
que se chama Banestes Seguros, estaria na mira 
de grupos econômicos, de políticos, de pessoas 
do Governo, de pessoas de fora do Governo, na 
mira de uma venda ou de uma transação. 

Eu respondi aos funcionários que a 
solidariedade não era minha, a Assembleia 
Legislativa já tinha demonstrado a sua 
solidariedade, inclusive se manifestando contra 
a venda do Banestes, e que por certo os 
honrados e ilustres deputados e deputadas se 
levantariam em defesa desse patrimônio 
inegociável, intocável, que se chama Banestes. E 
que eu iria fazer um pedido de informação ao 
Governo, como eu acabei de redigir e estou 
dando entrada no protocolo hoje, sobre um 
pedido de informação. 

Então, só após a resposta que eu espero 
obter do senhor governador é que eu vou me 
manifestar. Mas tranquilizei os funcionários do 
Banestes que a Assembleia Legislativa, os 
senhores deputados, tinha um compromisso 
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histórico com aquela instituição que representa, 
sem dúvida alguma, um patrimônio intocável e 
que pertence ao povo do Espírito Santo. Mas 
que eu aguardaria uma resposta a fim de me 
pronunciar.  

Foi quando do outro lado me disse: Mas 
é bom você trabalhar com urgência, levar ao 
conhecimento dos deputados, apurar a 
veracidade, porque o Banestes pode ser vítima 
de grupos de poderosos que estão interessados 
na carteira de seguros do Banestes.  

Da mesma forma como foi 
lamentavelmente escolhido um presidente do 
Banestes que veio de Brasília, tomou posse e no 
outro dia foi preso pela Polícia Federal. E esse 
presidente, antes de tomar posse, quis saber 
sobre a carteira de seguros, quis mexer em tudo 
lá do Banestes para saber os ativos e outras 
coisas mais. 

Bom, não vou entrar muito nessa história 
por enquanto. O fato é que existe uma 
preocupação muito grande, e para que nós não 
façamos juízo fora da hora e juízo sem nenhum 
compromisso com a verdade. 

Nós então estamos pedindo ao 
excelentíssimo senhor governador do Estado 
que informe sobre essa triste história e 
preocupação dos servidores, que têm o 
Banestes Seguros como um eixo muito 
importante para que o Banestes seja sempre o 
Banestes de mais de cinquenta anos de 
existência. 

Daí por que, senhor presidente, senhores 
e senhoras deputados, estou dando aqui uma 
satisfação aos nossos servidores do Banestes, 
dizendo, mesmo, que nós somos contra 
qualquer interferência política, tanto no 
Banestes quanto no Bandes. 

Chegamos mesmo a fazer um projeto em 
que diretor, diretoria de Banestes e diretor do 
Bandes, não podem ser pessoas estranhas ao 
quadro de servidores, porque só assim nós 
teríamos, realmente, servidores, pessoal que 
trabalha, tomando conta do dinheiro do povo 
do Espírito Santo e o emprego que pertence à 
família capixaba. 

Daí por que me dirijo também aos 
senhores deputados e senhoras deputadas para 
que aguardemos uma palavra do Governo do 

Estado para tranquilizar os servidores do 
Banestes, os servidores do Banestes Seguros e 
os deputados estaduais, que não podem ainda 
levantar qualquer dúvida se existe ou não gente 
interessada. Da minha parte, eu sei que pode 
ter. Eu sei que tem gente pensando, dia e noite, 
em avançar o sinal em tudo aquilo que 
representa de bom no Espírito Santo. Mas o 
bom julgamento e o bom julgador têm que 
aguardar, têm que ouvir a autoridade, têm que 
ouvir a manifestação, para que possamos, 
então, de braços dados com o Banestes, com os 
servidores e o povo do Espírito Santo, defender 
essa instituição intocável. 

Banestes é um patrimônio do povo do 
Espírito Santo.   

Muito obrigado, senhor presidente, 
senhoras e senhores deputados. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Obrigado, deputado Theodorico Ferraço.  
Com a palavra o deputado Sergio 

Majeski. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Meus 
comprimentos ao deputado Dary Pagung, que 
dirige a sessão neste momento; aos deputados 
que ainda estão aqui no plenário; àqueles que 
estão no plenário virtual; aos funcionários da 
Casa e àqueles que nos assistem pela TV 
Assembleia e demais canais. 

Nós, constantemente, temos discutido e 
falado e proposto e denunciado questões sobre 
a educação. Aqui no estado do Espírito Santo, 
para além daqueles problemas crônicos que a 
educação sempre teve, nós passamos a ter 
mais. De tempos em tempos se inventa algo 
para a educação como se isso fosse a grande 
solução e como se agora, finalmente, fôssemos 
resolver tudo. 

As soluções normalmente estão 
desconectadas dos problemas reais da 
educação, que são aqueles vividos no dia a dia 
dentro das escolas, e aqueles que as estatísticas 
nos mostram: número de alunos fora da escola, 
escola sem estrutura, aumento do número de 
analfabetos funcionais pelo país, e por aí vai. 

No ano de 2017, foi aprovado pelo 
Congresso Nacional o chamado Novo Ensino 
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Médio. Naquela ocasião, eu já criticava, dizendo 
que esse chamado Novo Ensino Médio não 
responde às reais necessidades da educação e 
àquilo que nós precisaríamos, realmente, para 
promover uma evolução significativa nesta 
etapa da educação básica brasileira. 

De 2017 para cá... Então, foi delimitado, 
naquela época, que 2022 seria o prazo limite 
para os estados adotarem e implantarem o novo 
ensino médio. Portanto, a partir de 2022, os 
estados não têm solução, eles são obrigados a 
implantar o novo ensino médio. 

É claro que a maior parte da população 
não tem a menor ideia do que isso significa, e 
mesmo parte dos professores ainda não 
entendeu, em profundidade, o que são essas 
mudanças e como elas ocorrerão. 

O Governo – e aí eu falo do Governo do 
Estado do Espírito Santo – teve, então, 2018, 19, 
20 e 21 para preparar profissionais e 
estabelecimentos para implantar o novo ensino 
médio. Porque agora não adianta discutir se o 
ensino médio é a resposta ou não. Não é! Todos 
aqueles que entendem de educação sabem que 
não é. Mas não tem solução. 

Então, foram quatro anos que Governo 
do Estado e a Secretaria de Educação tiveram 
para preparar, para fazer uma ampla discussão 
dentro das escolas, promover uma 
microdiscussão dentro de cada unidade, de 
acordo com a sua realidade, e uma 
macrodiscussão, no sentido de amenizar os 
problemas que essa implantação vai gerar. 

E o que aconteceu? Nada! Agora que 
faltam dois meses, três meses, três meses e 
meio para começar o ano letivo de 2022 é que 
se começa a fazer alguma discussão. E mesmo 
assim, uma orientação virtual, enfim. 

Os professores estão muito ansiosos e 
muito desanimados com essa situação, porque o 
novo ensino médio mexe com a carga horária, 
muda a grade curricular, implanta itinerários de 
ensino, enfim, é muita coisa que, até agora, as 
escolas ainda não entenderam direito. E os 
profissionais agora, tanto DTs, que já viviam 
nessa angústia de saber se teriam aula no ano 
seguinte ou não, agora também essa angústia é 
dos efetivos, que não sabem se poderão 
continuar nas escolas, se terão carga horária 

suficiente, se terão que pegar disciplinas que 
não são da sua área, de tal forma a completar 
carga horária. 

É um descaso generalizado! E, claro, no 
ano que vem, isso vai ser implantado de 
qualquer forma, e sem resultados, na verdade. 
Porque não é possível! Nós não estamos falando 
de uma questão de pequenas mudanças 
curriculares, nós estamos falando de uma 
mudança que, a princípio, é uma mudança de 
concepção de ensino. Por isso precisaria que os 
professores tivessem entendido muito bem 
como essa reforma se deu, por que ela se deu; 
quais são seus objetivos; como é que isso pode 
melhorar realmente a performance educacional, 
e nada disso ocorreu!  

Junto a isso, o Estado do Espírito Santo 
implanta, aumenta a implantação nas escolas do 
chamado tempo integral que, na verdade, não é 
tempo integral. Não se pode chamar um 
período de sete horas de tempo integral, sendo 
que a maioria dessas escolas acaba oferecendo 
dois ou três turnos. 

Os dissabores que isso tem ocorrido, 
porque esse tempo integral do Governo 
Casagrande tem sido empurrado goela abaixo 
das escolas e das comunidades escolares tal 
qual ocorria na época de Hartung, sem 
preparação nenhuma e com graves problemas. 

Eu estive, semana passada, em Nova 
Venécia, na Escola Dom Daniel Comboni, onde 
está sendo implantado esse regime de tempo 

integral. 
Deputado Dary, só mais um minuto 

para eu concluir. 

Então, ali foi implantado de qualquer 
forma. Como se faz seleção para professores, 
os próprios professores efetivos estão 
perdendo as suas cadeiras e tendo que se 
virar para ir para outra escola. E, no caso lá da 
Dom Daniel Comboni, em Nova Venécia, como 
os alunos que fazem parte desse novo projeto 
viajam no mesmo transporte escolar da rede 
municipal, então, lá, a aula vai até às sete 
horas da noite, mas parte dos alunos tem que 
sair às cinco horas da tarde. Então, os alunos 
perdem, em média, duas aulas por dia, ou 
seja, dez aulas semanais. E não se resolve isso! 
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Mas por que isso acontece? Porque se implanta 
esse sistema integral de qualquer jeito, para 
fazer número. 

Estou ouvindo no rádio que o Governo 
vai implantar, a partir do ano que vem, mais 
trinta escolas e tal, etc., como se isso fosse uma 
grande coisa. Mas ninguém está entendendo a 
grande confusão e os grandes problemas que 
estão ocorrendo nas escolas. 

Então, responsabilidade e compromisso 
com a educação não é isto: não é fazer número, 
não é fazer marketing, não é fazer de conta que 
as coisas estão sendo feitas, estão sendo 
implantadas, sem ouvir profissionais, sem ouvir 
a comunidade escolar e sem, efetivamente, 
trabalhar no sentido de que as coisas sejam 
efetivamente bem planejadas.  

É lamentável, mais uma vez, o que está 
acontecendo na educação aqui do Espírito 
Santo. 

Muito obrigado, deputado Dary. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Com a palavra o deputado Renzo 
Vasconcelos. (Pausa) 

Deputado Renzo! 
Deputado Renzo não nos ouvindo, com a 

palavra a deputada Raquel Lessa. (Pausa)  
Declina. 
Deputado Pr. Marcos Mansur. (Pausa) 
Regimentalmente, consulta o Hércules 

para mim. 
Deputado Marcos Mansur? (Pausa)  
Não nos ouvindo, deputado Marcos 

Madureira. (Pausa) 
Deputado Marcos Madureira. (Pausa) 
Deputado Marcos Garcia. (Pausa) 
Deputado Marcelo Santos. (Pausa) 
Deputado Luiz Durão. (Pausa) 
Deputado Luciano Machado. (Pausa) 
Deputada Janete de Sá. (Pausa) 
Deputada, ministra, Iriny Lopes.  
 
A SR.ª IRINY LOPES  – (PT) – Boa tarde, 

senhor presidente e demais colegas; todos e 
todas e todes que nos acompanham pelas redes 
da Assembleia Legislativa, servidores! 

Eu gostaria aqui de colocar algumas 
questões que têm sido pauta constante da 

nossa militância política, seja ela com mandato 
ou sem mandato. No último sábado, o Fejunes, 
que é Fórum da Juventude Negra aqui do 
Espírito Santo, organizou uma marcha para 
denunciar a quantidade sempre alta nos 
homicídios praticados contra a juventude de 
uma forma geral e em especial da juventude 
negra. Esses homicídios não só têm recorte de 
classe e de raça, mas eles também têm recorte 
geográfico. Estão sempre (Inaudível) nas 
periferias, nos morros da Grande Vitória.  
 E eu lamento, mas não vou nunca deixar 
de colocar a responsabilidade estatal. Nós 
estamos chegando no dia 10 de dezembro, Dia 
Internacional dos Direitos Humanos, e entre 
uma das questões que nós discutimos todos os 
anos, na Semana dos Direitos Humanos, é a 
responsabilidade do Estado. E, no caso 
brasileiro, neste momento mais agravado, 
especialmente pelo Governo Federal, que é um 
Governo neofascista.  
 Mas não é de agora, é de muito tempo 
que nós vemos, e muitos de braços cruzados, a 
violência e a violação dos direitos humanos 
contra a nossa juventude, em especial a nossa 
juventude negra.  
 Nós precisamos, de uma vez por todas, 
enfrentar frente a frente, olho no olho, os 
resquícios deixados, especialmente 
reproduzidos pela nossa elite atrasada, arcaica, 
que coloca elementos fortes do escravismo. 
 O último país a deixar de ter escravidão 
no mundo foi o Brasil. E, assim mesmo, não foi 
uma decisão interna romper com a escravidão. 
Foi um boicote internacional comandado pela 
Inglaterra que forçou, além do movimento de 
resistência de quilombos, de acadêmicos e 
artistas negros, de pessoas brancas mais 
conscientes de que deve imperar e que não 
devemos ser separados nem por religião, nem 
por raça, nem por gênero e muito menos por 
classe.  

Todos temos os direitos perante a 
Constituição e perante, principalmente, depois 
da segunda Guerra Mundial pelos tratados 
internacionais comandados pela ONU. E olha 
que não acho que a ONU seja tudo isso porque 
ela também pende bastante para o lado dos 
países imperialistas como os Estados Unidos e 
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outros, onde há desigualdade de tratamento 
entre esses países ricos e a ausência de 
responsabilidade desses países ricos em ajudar 
os países em desenvolvimento e os países mais 
pobres, porque é desses países que os 
imperialistas tiram grande parte dos seus 
recursos, como nós vemos aqui no Brasil quem é 
que está no fatiamento da Petrobras, quem é 
que está tirando vantagem na entrega da 
Amazônia, quem é que está tirando vantagem 
na extração de minérios, quem está tirando 
vantagens. E mantém as práticas nocivas, 
desumanas, de perseguição, violência praticada 
contra a maioria do nosso povo pobre e 
especialmente entre negros e negras.  

E, na violência do Estado, nós assistimos 
sempre indignados com a posição policialesca e 
a maneira com que é tocado militarmente, e o 
envolvimento de diversos policiais nas mortes 
desses jovens. A desculpa é sempre a mesma, a 
justificativa é sempre a mesma: combate ao 
narcotráfico, combate ao tráfico.  

Nós vamos tirar a nossa juventude das 
garras do tráfico porque eles não vão para lá por 
opção, eles vão por ausência de opções; por 
ausência de Estado garantindo escola, mas uma 
escola que tem atrativos que façam as pessoas 
ficarem lá, que nós não tenhamos a evasão 
escolar que nós temos; que deem efetivamente 
condições de lazer, esporte, cultura, 
conhecimento e outras atividades que afastem 
esses meninos com a sua imaturidade, que a 
vida ainda vai lhes ensinar muito, mas 
lamentavelmente a grande maioria deles não 
chegará aos vinte anos. Não chegará!  

Então, a responsabilidade que esta Casa 
tem... Eu acho que é hora de fazer uma 
profunda revisão no plano de desenvolvimento 
da juventude para o estado do Espírito Santo, 
com destaque forte no enfrentamento desta 
questão da violência e do homicídio praticado 
contra os jovens do nosso estado.  

Eu acho que esta é uma reflexão 
importante no mês da Consciência Negra. É uma 
reflexão que todos nós temos que fazer. E a 
partir da reflexão partirmos para a ação. 
 Não somos nós que temos a caneta na 
mão. É verdade. É o Executivo que tem. Mas da 
nossa parte podem surgir muitas propostas, 

sugestões e, principalmente, o nosso papel 
fiscalizador. Não apenas nos momentos 
eleitorais, o tempo todo. Esse é o nosso papel.  
 Muito obrigado, senhor presidente! 

Devolvo a palavra à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Obrigado, deputada Iriny. 
Só para me corrigir aqui: a deputada 

Janete estava no plenário e eu fui muito rápido, 
então eu vou voltar e dar a palavra para a 
deputada Janete de Sá. Em seguida é o 
deputado Fabrício Gandini. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 

Obrigada, deputado Dary, que preside esta 
sessão.  

Quero cumprimentar os colegas que 
ainda se encontram; deputado Hércules, que 
está no plenário e que gentilmente 
compreendeu o meu pedido; o deputado José 
Esmeraldo, no plenário virtual; deputada Iriny; 
deputado Theodorico Ferraço; deputado 
Assumção. Enfim, sintam-se todos 
cumprimentados neste adiantar, nestas 
16h09min em que estamos trabalhando nesta 
terça-feira, onde a pauta acabou sendo trancada 
por um veto. 

Mas eu faço questão de estar falando 
hoje porque amanhã, no Senado Federal, vai ser 
pautado o Projeto de Lei n.º 2.564, que é um 
projeto de autoria do senador do Espírito Santo, 
Fabiano Contarato, que trata do piso salarial da 
Enfermagem e, também, da jornada de trinta 
horas semanais para a categoria de 
Enfermagem.  

Essa questão é uma questão muito 
importante para nós, da Enfermagem. Eu venho 
dessa categoria, apesar de não militar nela, de 
não trabalhar com Enfermagem atualmente, 
mas pude exercer essa atividade na assistência 
médica supletiva da Vale, empresa onde 
trabalhei a minha vida basicamente inteira, mas 
conheço muito bem os problemas que a 
Enfermagem, que a minha categoria amarga em 
todo o Espírito Santo e no país.  

Esse é um projeto que atinge a categoria 
de Enfermagem, os seus auxiliares, técnicos e 
enfermeiros em todo o país, junto ao Espírito 
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Santo, os outros vinte e sete estados brasileiros 
nessa luta antiga da categoria de Enfermagem 
pelo reconhecimento, por uma jornada digna de 
trinta horas semanais e por um piso salarial. 
Uma categoria que foi determinante, 
especialmente neste período que nós 
enfrentamos, da covid-19, em que a 
Enfermagem, junto à equipe de saúde, esteve à 
frente dos trabalhos, salvando vidas, muitas 
vezes colocando a vida em jogo para salvar vidas 
das pessoas, dos pacientes que estiveram sob os 
cuidados da Enfermagem. Uma categoria que 
não se negou, em tempo algum, a prestar esse 
atendimento, que mesmo não tendo como 
voltar para a sua residência, para não 
contaminar sua família, que mesmo não tendo o 
local adequado para fazer o seu repouso e a sua 
alimentação, a Enfermagem esteve ali o tempo 
todo, atuando junto aos pacientes, e muitas 
vidas, muito sofrimento foi minimizado com a 
ação da Enfermagem, e muitas vidas foram 
salvas.  

Não adianta a gente dar parabéns, a 
gente agradecer, se a gente não fizer a nossa 
parte.  Está na hora de a sociedade capixaba, 
agora, fazer a sua parte, apoiando, sendo 
solidária a essa luta da Enfermagem. Todo 
mundo junto, passando e-mail para os 
senadores de todos os estados brasileiros, são 
três por estado, passando para os nossos, daqui 
do nosso estado, mas pegando na internet o 
endereço eletrônico dos e-mails dos gabinetes 
desses senadores, e pedindo o voto em favor do 
PL n.º 2.564, que define a jornada de trabalho 
de trinta horas semanais da Enfermagem e o 
piso salarial.  

Meu apelo à sociedade capixaba nesse 
sentido, a todos que nos ouvem, a todos que 
nos assistem, aos deputados desta Casa, aos 
servidores dos gabinetes da Assembleia, aos 
servidores públicos, que nos auxilie nessa 
cruzada em favor da Enfermagem, mandando e-

mails. Quem tiver o telefone, telefonando para 
os gabinetes dos senadores, pedindo voto 
favorável ao Projeto de Lei n.º 2.564, que vai 
trazer dignidade para a categoria de 
enfermeiros, de técnicos e de auxiliares de 
Enfermagem do Espírito Santo e de nosso 
país.  

Obrigada, deputado Dary Pagung. É o 
recado que trago, pedindo a vocês apoio e 
solidariedade, tanto do Plenário quanto desta 
Casa, em torno dessa causa.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Obrigada, deputada Janete.  
Com a palavra deputado Gandini. 

(Pausa) 
Deputado Gandini? O Deputado Gandini 

está on-line. (Pausa) 
Não nos ouvindo, com a palavra 

deputado Freitas. (Pausa) 
Deputado Freitas, cadê V. Ex.ª? Estava 

aqui agora. (Pausa) 
Declinou? Declinou o deputado Freitas. 
Deputado Engenheiro José Rocha 

Esmeraldo. 
 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Senhor presidente; senhores deputados e 
deputadas; público que nos assiste através da 
TV Assembleia, por meio do canal digital aberto 
3.2; internautas do site da Assembleia e do 
canal do YouTube; boa tarde! 

Hoje venho anunciar para Cariacica uma 
excelente notícia para os moradores de Santa 
Bárbara, que pertence ao município de 
Cariacica. Conforme prometido, o prefeito 
Euclério Sampaio está cumprindo com a sua 
palavra, diante do compromisso assumido 
comigo e com os moradores de Santa Bárbara 
com relação à urbanização da praça do bairro, 
situada próximo à unidade de saúde deste 
mesmo bairro, que fica entre Ormy Baptista e 
Dório Silva. São duas ruas que foram recapeadas 
recentemente, atendendo ao meu pedido, a 
uma demanda, de mais de dez anos, dos 
moradores da comunidade. 

 
 (São exibidas as imagens 

simultaneamente ao pronunciamento) 
 
Aqui nós estamos vendo as ruas que 

foram recapeadas, o asfalto que foi feito na Rua 
Ormy Baptista e também na Dório Silva.  

Depois tivemos o prazer e a satisfação de 
levarmos lá, para inaugurarmos, o nosso 
querido prefeito Euclério Sampaio, que esteve 
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lá, e a população, realmente, bateu palmas para 
esse brilhante homem público, essa pessoa que, 
realmente, tem feito esse trabalho em todos os 
quatro cantos do município. 

O secretário Municipal de Serviços 
Urbanos, Marcos Aranda, me informou, na 
semana passada, que os materiais para a 
construção da praça, que seria a última etapa, 
chegaram, e as obras seriam iniciadas a partir 
desta semana. Essa é a segunda etapa das obras 
de pavimentação e urbanização da Prefeitura de 
Cariacica no bairro. Aqui está a segunda etapa, a 
praça, um local de grau de dificuldade muito 
grande, que vai ser transformada em uma praça, 
a pedido deste deputado. 

Tudo teve início no dia 3 de julho. Vamos 
nos reportar lá atrás. 3 de julho de 2021, um 
sábado, quando participei de uma reunião na 
unidade de saúde, a primeira reunião que 
fizemos, no bairro Santa Bárbara, em Cariacica. 
Aqui é onde tem a unidade de saúde. Do lado, 
tem a Rua Ormy Baptista e Dório Silva. Essa rua 
estava toda esburacada. Era buraco para tudo 
quando era lado. Vamos mostrar depois qual é a 
situação dessa rua agora.  

Repito, teve início no dia 03 de julho de 
2021, quando participei de uma reunião na 
unidade de saúde, foi a primeira, no bairro 
Santa Bárbara, em Cariacica, com lideranças e 
moradores da região, entre eles a Luciana 
Mello, Flávia Maioli, professora Laninha, 
Valdinei da Silva, Gislene Gil, Antônio Miranda, 
Sofia, Maria Regina, Nilson, Carmem, Willian, 
Grazielli, Katia, José, Devaldo Cândido, Dione, 
Tiago Pessanha, José Santana, Ronildo, Robson 
Damasceno, Antonio Miranda, Paulo Renato, 
Osmar e várias outras pessoas que me 
relataram a dificuldade enfrentada pela 
comunidade no que tange ao acesso às ruas 
Ormy Baptista Moreira e Doutor Dório Silva, 
devido à falta de drenagem e pavimentação.  

Um fato importante é que a Unidade de 
Saúde está em frente às ruas citadas. Depois de 
ouvir os moradores informei a eles que 
retornaria ao bairro com autoridades da 
Prefeitura de Cariacica para realizar uma visita 
in loco. 

No dia 7 de julho de 2021, quarta-feira, 
passados quatro dias da primeira visita ao bairro 

Santa Bárbara, - aqui está a foto - retornei à 
comunidade levando as autoridades da 
Prefeitura de Cariacica, conforme havia 
prometido. Estiveram comigo nessa reunião o 
secretário Municipal de Serviços Urbanos, meu 
amigo Nilson; o nosso brilhante secretário de 
Serviços Urbanos, Marcos Aranda, excelente 
secretário; e o secretário Municipal de 
Agricultura, Nilson Basílio. 

Durante a visita técnica, e como 
engenheiro civil, verifiquei a estrutura de um 
asfalto rachado, como está provando aqui. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Engenheiro José Esmeraldo, 
para concluir. 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Rachado, com elevada danificação, que vem 
comprometendo a acessibilidade dos moradores 
a essas vias citadas, além de causar transtornos 
aos motoristas que precisam desviar desses 
buracos e preservar seus veículos das condições 
estruturais das ruas.  

Tive a informação de que a última 
recuperação do trecho ocorreu há 
aproximadamente quatro anos e, desde então 
os problemas vêm aumentando 
consideravelmente. 

Nesse sentido, apresentei às autoridades 
da Prefeitura, ao Aranda e ao Nilson, as 
condições das ruas do bairro e reforcei junto à 
Luciana Mello, professora Laninha, Flávia 
Maiolli, Kátia, o pedido da comunidade para que 
as ruas fossem inseridas no cronograma de 
ações do setor de obras da Prefeitura de 
Cariacica, para serviços de drenagem e 
pavimentação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado José Esmeraldo! 
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Eu queria concluir. 
Após essa visita, recebi uma ligação do 

prefeito Euclério Sampaio, me informando que 
nos próximos quinze dias as ruas Ormy Baptista 
e Dório Silva serão pavimentadas e recapeadas, 
atendendo a um pedido do deputado estadual 
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José Esmeraldo e de toda comunidade de Santa 
Bárbara e região.  

No dia 14 de agosto de 2021, sábado, 
inauguramos o asfaltamento das ruas Ormy 
Baptista e Dório Silva, cumprindo com 
excelência o compromisso e entregando essa 
obra em quinze dias, com a participação do 
nosso brilhante prefeito. 

Quero agradecer ao prefeito Euclério 
pela administração de excelência que está 
fazendo em Cariacica; e também a sua brilhante 
equipe, na pessoa do Secretário Marcos Aranda, 
o secretário Municipal de Agricultura, Nilson 
Basílio, o secretário de Esportes e Lazer, Sérgio 
Luiz, e o seu subsecretário de Esportes, Claudio 
Márcio de Souza, 

Reitero minha gratidão, juntamente com 
a população, por realizar, a meu pedido, essa 
segunda etapa da obra de urbanização de Santa 
Bárbara, tão importante. Sem dúvidas de que 
essa obra vai proporcionar mais infraestrutura 
aos moradores de Santa Bárbara, facilitando a 
mobilidade de pedestres e motoristas. 

Portanto, essa é a segunda etapa, que é 
a construção da praça. Isso estava horrível. Isso 
estava terrível. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Zé! 
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Então a população vai ter essa praça como já 
teve as duas ruas asfaltadas. E quem for agora à 
Unidade de Saúde de Santa Bárbara, vai poder ir 
com tranquilidade, porque antes era muito 
difícil você chegar, em função da buracada da 
rua Ormy e também, por cima, a rua Dório Silva. 

Agradeço a todos os funcionários e, 
principalmente, ao nosso querido amigo, que foi 
deputado conosco na Assembleia Legislativa, 
Euclério Sampaio, à população de Cariacica, que 
é a nossa terra natal. Terra natal do deputado 
José Esmeraldo e terra natal também do 
deputado Euclério Sampaio.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado José Esmeraldo! (Pausa) 
Deputado José Esmeraldo! 
Obrigado, deputado José Esmeraldo! 

Com a palavra o deputado Dr. Rafael 
Favatto. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Boa tarde, deputado Dary Pagung. 
Vou declinar do uso da palavra neste momento. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputado Rafael. 
 Deputado Dr. Emílio Mameri. (Pausa) 
 Deputado Emílio Mameri. (Pausa) 
 Não nos ouvindo, com a palavra, 
deputado Doutor Hércules. 
 Declina? (Pausa) 
 Deputado Doutor Hércules com a palavra 
por quatro minutos, porque já passou um 
minuto. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Senhor presidente, prezados colegas deputadas 
e deputados, aqui no plenário somente 
deputado Dary presidindo, e deputado Capitão 
Assumção.  

Eu quero abraçar todos os 
telespectadores da TV Assembleia e também 
todos os servidores da Casa, especialmente a 
Taquigrafia, a Segurança, a Televisão, os 
fotógrafos.  

Agora, a Daniela Gumieiro fazendo a 
transmissão em sinais de Libras, muito bom 
para a comunidade surda, que está sabendo o 
que nós estamos falando. 

Quero também registrar aqui que agora 
nós podemos falar mais tempo, à vontade, e 
dizer também que o Regimento mudou um 
pouco, porque antes se a gente estava ausente, 
dizia ausente ou presente; e também declinar 
era só no microfone que podia declinar. Então, 
hoje não precisa mais também. Não precisa 
estar aqui para poder declinar e, muito menos, 
ainda ir ao sistema à distância. Então mudou 
muito a Casa. Espero que tenha mudado para 
melhor. 

Hoje é Dia Nacional de Combate ao 
Câncer Infanto Juvenil. São duzentos mil casos 
por ano no mundo inteiro. Infelizmente é uma 
doença que tem aumentado e é preciso, 
também, que... Geralmente as mães que 
começam a observar a alteração das crianças, 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320032003600390032003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, sexta-feira, 26 de novembro de 2021 Diário do Poder Legislativo - 85 

 

dos filhos, a alteração de comportamento, 
alteração de alimentação, um grau de tristeza, a 
criança fica, realmente, mais abatida, não quer 
brincar, não quer se alimentar. 

Então, é preciso que as mães, 
especialmente as mães que ficam a maior parte 
do tempo com os filhos, possam observar esses 
comportamentos, essa alterações de 
comportamento. 

No Brasil são cerca de doze mil casos por 
ano; no Espírito Santo cento e cinquenta e seis 
novos casos. São muitos. Cento e cinquenta e 
seis é muita coisa para uma população de, 
aproximadamente... Total de habitantes: mais 
de quatro milhões de habitantes. Isso, 
naturalmente, incluindo os adultos também. 
Mas esse percentual é muito alto. 

Então, segundo o dado do Inca, Instituto 
Nacional do Câncer, no país, anualmente, são 
mais de dez mil casos e que, realmente, mais 
uma vez eu insisto em muita coisa. Isso, 
geralmente, aparece na criança de um até 
dezoito anos. O Câncer já representa a primeira 
causa de mortalidade por doença entre as 
crianças ou jovens nessa idade de um ano até 
dezoito. 

Quero lembrar a todos o trabalho 
importante da Acacci, aqui perto da Rodovia 
Norte Sul, aqui em Vitória, e tem um trabalho 
maravilhoso, quase todos voluntários. E que a 
mãe vem lá do interior, às vezes com uma 
criança com cinco, dez anos com câncer para 
fazer o tratamento aqui no Hospital Infantil, 
geralmente é no Hospital Infantil Nossa Senhora 
da Glória. E quando chega na Acacci, a criança 
vai, faz o tratamento e volta com a mãe para a 
Acacci. E lá tem um apartamento. Nesse 
apartamento tem uma cama para o paciente, a 
criança, tem uma cama para a mãe. Mas, às 
vezes, ela traz ainda uma criancinha ainda 
amamentando. E essa criança também tem o 
seu berço, para abrigá-la, durante o tratamento 
do irmão. Então, é um trabalho maravilhoso.  
  A Lei 10.508 institui o Dia Estadual de 
Alerta para o Diagnóstico Precoce do Câncer 
Infantojuvenil no calendário oficial do estado, a 
ser lembrado anualmente no dia 1.º de 
setembro. Essa é uma lei de minha autoria, 
também.  

 Vou continuar falando, meu querido 
Dary, porque eu acho que eu tenho nove 
minutos para falar também, faltam quatro. 
Então, vou repetir a Lei 10.508.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Hércules, o Regimento 
mudou? Não, né? 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Não. Quem mudou foi o presidente que deixou 
o deputado José Esmeraldo falar por nove 
minutos.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Mas é porque como o deputado José 
Esmeraldo está on-line, às vezes, ele não ouve. 
Mas nós estamos aqui no plenário... 
 Mas vou dar a V. Ex.ª mais um minuto. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Então, na outra sessão, na hora de falar... Ele 
ouve sim. Ele ouve porque quando V. Ex.ª faz 
interferência ele responde.  

Então, na próxima sessão, vou para o 
gabinete e vou falar por nove minutos, porque 
aí o Regimento vai permitir. Combinado assim, 
presidente? 
 Bom. Eu criei também – desculpe falar 
na primeira pessoa – a Frente Parlamentar de 
Enfrentamento ao Câncer Infantojuvenil. Essa 
frente parlamentar foi lançada em 31 de maio. 
Gestores, profissionais de família juntos para 
melhorar as taxas de cura das crianças e 
adolescentes.  
 Já destinei, para a Acacci, trezentos e 
trinta e cinco mil reais das minhas emendas 
parlamentares.  
 Vou encerrar, presidente, não vou falar 
nove minutos, não, só seis minutos.  
 Obrigado! Devolvo a palavra a V. Ex.ª. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputado Hércules. Sei que V. 
Ex.ª é cumpridor do Regimento.  

Com a palavra o deputado Delegado 
Danilo Bahiense. (Pausa) 

Doutor Danilo Bahiense com a palavra. 
(Pausa) 
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Não nos ouvindo, deputado Coronel 
Alexandre Quintino. (Pausa) 

Deputado Alexandre Quintino também 
não nos ouve. 

Com a palavra deputado Carlos Von. 
 

O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – 
Presidente, vou declinar hoje. Obrigado! 

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Carlos Von declina.  

Com a palavra o deputado Capitão 
Assumção, último inscrito.  

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Cada vez que eu vejo uma decisão 
do governador, eu fico pensando: como o voto é 
importante! Como o voto é fundamental para 
nossas vidas, para nossa economia e para nossa 
liberdade.  

O voto é muito importante. Infelizmente 
nós elegemos Renato Casagrande para 
governador do Espírito Santo. O caro quebrou a 
economia durante dois anos, comprou um 
monte de leito de UTI desnecessariamente.  

Outro dia fiz uma denúncia de um dos 
hospitais. Tem mais ainda, né? Hospital Vila 
Velha. Os caras estão ricos. Os caras estão ricos.  

É mais tempo ali, senhor presidente. Não 
são só quatro minutos, não.  

Eu tenho uma denúncia do ano passado. 
O cidadão ligou para mim, de madrugada, da 
UPA de Alto Lage. Ele entrou lá com problemas 
simples, respiratórios. Tenho, até hoje, o 
telefone e o contato dele. Se vocês quiserem, 
trago-o aqui. Rapidamente arranjaram uma vaga 
para ele, onde? No Hospital Vila Velha. Olha só 
que bacana. Que saúde rápida! Não é, não, é 
porque tinha que justificar aquele leito de UTI. 
Aí colocaram o pobre cidadão lá e ele não tinha 
covid era nada. Colocaram no leito, numa maca, 
e tal. Aí ele ouviu uma das pessoas que estavam 
transportando dizer que ele ia ser intubado. 
Mas como, eu estava bem lá na UPA de Alto 
Lage agora já tô aqui em Vila Velha e tal. Ele se 
recusando, e as pessoas: Não, fica aí, fica aí, 
você tá com covid. Mas como, eu não fiz um 
teste, nem nada.  

Enfim tentaram intubar esse senhor 
porque ele só foi com pequenos problemas lá 

para UPA de Alto Lage, isso no ano passado. 
Porque tinham que justificar a roubalheira dos 
leitos de UTI. Um bando de safado que não dá 
valor ao dinheiro público e quer ser empresário 
com o dinheiro do povo. É um vagabundo. Aí 
usou um governador larápio para fazer a mesma 
coisa. Ele fugiu do hospital, porque se ele não 
foge ele ia ser intubado e ia morrer sem ter 
covid. 

Então, esses casos que eu tenho falado, 
são por causa do voto. Daqui a pouco esse 
governador vai se candidatar de novo. Aí tem 
um bando gente boa que vai acreditar que ele 
foi um bom governador.  

Agora, ele está cometendo outra 
atrocidade, outra atrocidade.  Estou vendo aqui, 
no jornal A Gazeta: A partir de 1.º de Dezembro, 
servidores do Espírito Santo vão ter que 
comprovar vacinação.  

Quem quer vacinar, vacina. Quem não 
quer vacinar, não vacina. Nós estamos no Brasil. 
Brasil! Nós estamos numa democracia e 
devemos exercer essa democracia. Quem quiser 
se vacinar, vacina, quem não quiser... E acabou! 
Cada um que tome conta da sua vida. Vai 
obrigar agora o servidor público a querer se 
vacinar? Já pensou? A minha avó, com mais de 
90 anos de idade, em Ecoporanga, nunca tomou 
uma vacina na vida. O problema é dela! Deixa 
ela quieta para lá, se ela não quer se vacinar, é 
porque não quer. Ela não mora em Cuba. Ela 
não mora na Coreia do Norte, não mora na 
China, muito menos na Venezuela. Ela mora no 
Brasil e não quer se vacinar. Agora vão obrigar 
servidores públicos? 

E, provavelmente, do jeito que eu 
conheço, não o governador, porque ele se serve 
a um grupo, aos seus apaniguados, que ajudam 
a fazer as maldades. Eu sempre falo desse 
médico cubano cujo lattes tem um parágrafo. 
Isso é sério, gente. Secretário de Saúde com 
lattes de um parágrafo. Um absurdo! O lattes 
dele tem um parágrafo. O cara é um 
ditadorzinho. Ele gosta de se afirmar e diz que é 
realmente do Partido Comunista do Brasil. E 
deve fazer isso mesmo. Um comunista não deve 
negar suas origens. Não deve. Confunde 
espiritualidade, religião e Marx. As coisas não 
combinam, comunista! 
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Esse comunista é o cara que tá fazendo o 
jogo da maldade com os funcionários públicos. 
O senhor Nésio, que é um comunista às avessas. 
Mora num prédio top de linha, recebe um 
auxílio moradia fantástico, que o deputado 
Torino quer cortar, e eu peço apoio dos 
deputados para essa proposição. E ainda arranja 
um... 

Tenho mais quatro minutos. Para chegar 
a nove faltam quantos? Vamos fazer a 
matemática. Faltam uns minutos ainda, 
presidente.  

Ainda arranja um cargo para a mulher, 
funcionária pública em Tocantins. É comunista 
ou não é? Tem Iphone, tem aquele relógio lá, 
um relógio da Apple. É um comunista de Iphone. 
Esses caras estão querendo acabar com o 
funcionalismo público, aqueles que não querem 
se vacinar. Vão mandar os funcionários embora, 
provavelmente, porque eles são ditadores, e 
depois de muito sofrimento, eles vão ganhar na 
Justiça, porque nada se faz senão diante de lei.  

E o governador está cometendo, para 
finalizar, mais uma atrocidade contra o povo 
capixaba. Esse decreto do governador é um 
absurdo e vocês devem recorrer a isso, porque 
ninguém deve fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa, senão em virtude de lei. 

Obrigado, presidente.   

 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Terminando, eu só gostaria de pedir às 
taquígrafas que retirassem a palavra maria vai 
com as outras, porque todos os capixabas 
sabem que governador Renato Casagrande 
toma as suas decisões, com certeza, baseado na 
ciência, com certeza ouvindo a comissão que é 
composta para tomar essas decisões, 
principalmente sobre a covid. 
 Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão, antes porém, 
comunico que a pauta da próxima ordinária será 
a mesma, exceto as matérias votadas na sessão 
de hoje. Convido os senhores e as senhoras 
deputadas para a próxima que será solene, hoje, 
às 19h, em homenagem aos oitenta anos do 
Grupo Buaiz, conforme requerimento do 
deputado presidente Erick Musso, aprovado em 
plenário.  

Está encerrada a sessão.  
 

(Comunicamos que a próxima sessão 
será solene, hoje, às 19h, em 
homenagem aos oitenta anos do 
Grupo Buaiz, conforme requerimento 
do deputado Erick Musso; e 
comunicamos que haverá sessão 
ordinária híbrida – virtual e presencial 
– dia 24 de novembro de 2021, às 9h, 
cuja Ordem do Dia é a seguinte: 
Discussão única, nos termos do art. 66, 
§ 6º, da Constituição Estadual, do veto 
parcial, aos Projetos de Lei n.os 
856/2019, 176/2019, 940/2019 e 
113/2021; discussão única, em regime 
de urgência, dos Projetos de Lei n.os 
617/2021, 630/2021, 566/2021, 
311/2021, 427/2021, 886/2019, 
741/2021, 747/2021, 622/2021 e 
473/2021; discussão única dos Projetos 
de Lei n.os 28/2019, 295/2019, 
298/2019, 525/2019, 914/2019 e 
946/2019; discussão, se houver 
recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º 
a 5.º do Regimento Interno, do Projeto 
de Decreto Legislativo n.º 27/2021; 
discussão prévia dos Projetos de Lei 
n.os 305/2019, 1025/2019 e 1033/2019; 
discussão prévia do Projeto de Lei 
Complementar n.º 30/2020; discussão 
prévia dos Projetos de Lei n.os 01/2020, 
231/2020, 411/2020, 425/2020, 
439/2020, 445/2020, 451/2020, 
482/2020, 528/2020, 539/2020, 
559/2020, 81/2021 e 110/2021; 
discussão especial, em 3.ª sessão, da 
Proposta de Emenda Constitucional n.º 
03/2021, discussão especial, em 3.ª 
sessão, dos Projetos de Lei n.os 
27/2021, 235/2021, 270/2021, 
276/2021, 289/2021, 292/2021, 
294/2021, 352/2021 e 595/2021)  

 

Encerra-se a sessão às dezesseis horas 
e quarenta e um minutos. 
 

*De acordo com o registrado no painel 
eletrônico, não registrou presença o 
senhor deputado Luiz Durão. 
 

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