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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 
 

 

DECISÃO  DO  COLÉGIO  DE  LÍDERES 
 
 

 O Presidente da ALES e os Líderes Partidários, nos termos do artigo 102 do Regimento 
Interno, em razão do jogo da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo de 2022 que 
ocorrerá no dia 28.11.2022 a partir das 13:00 (treze horas), decidem transferir a sessão 
ordinária prevista para o dia 28 de novembro de 2022, segunda-feira,  para o dia 29 de 
novembro de 2022, terça-feira, a ser realizada a partir das 09 horas.  

 
 

Plenário Dirceu Cardoso, 16 novembro de 2022. 
 
 
 

________________________________ 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

LUIZ DURÃO (PDT)  IRINY LOPES (PT) 

   

   

BRUNO LAMAS (PSB)  HUDSON LEAL (REPUBLICANOS) 

   

   

DR. EMÍLIO MAMERI (PSDB)  DARY PAGUNG (LÍDER DO GOVERNO) 

   

   

GANDINI (CIDADANIA)  THEODORICO FERRAÇO (PP) 

   

   

DR. RAFAEL FAVATO (PATRIOTA)  CARLOS VON (DC) 

   

   

 TORINO MARQUES (PTB)  
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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 3149 
 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, GLEICIANY LEAL PINTO, do 
cargo em comissão de ASSESSOR JÚNIOR DA 
SECRETARIA - AJS da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 21 
de novembro de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3150 

 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, LAIS MAURO LIMA, do cargo 
em comissão de ASSESSOR JÚNIOR DA 
SECRETARIA - AJS da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 21 
de novembro de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3151 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, RAFAEL VELASCO PIMENTA, do 
cargo em comissão de TÉCNICO SÊNIOR DE 
GABINETE DE REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR - 
TSGRP, do gabinete do(a) Deputado(a) MARCOS 
MADUREIRA, por solicitação do(a) próprio (a) 
Deputado(a), contida no processo nº 
226800/2022. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 21 
de novembro de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3152 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, ALAN COSTA DOS SANTOS, para 
exercer o cargo em comissão de ADJUNTO DE 
GABINETE DE REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR - 
ADGRP, no gabinete do(a) Deputado(a) 
MARCOS MADUREIRA, por solicitação do(a) 
próprio Deputado(a), contida no processo nº 
226819/2022. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 21 
de novembro de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3153 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, GLEICIANY LEAL PINTO, para exercer o 
cargo em comissão de TÉCNICO JÚNIOR DE 
GABINETE DE REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR - 
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TJGRP, no gabinete do(a) Deputado(a) DOUTOR 
HÉRCULES, por solicitação do(a) próprio 
Deputado(a), contida no processo nº 
226809/2022. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 21 
de novembro de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 3154 
 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, LAIS MAURO LIMA, para exercer o 
cargo em comissão de TÉCNICO JÚNIOR DE 
GABINETE DE REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR - 
TJGRP, no gabinete do(a) Deputado(a) DOUTOR 
HÉRCULES, por solicitação do(a) próprio 
Deputado(a), contida no processo nº 
226808/2022. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 21 
de novembro de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 3155 
 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, RAFAEL VELASCO PIMENTA, para 
exercer o cargo em comissão de TÉCNICO 
JÚNIOR DE GABINETE DE REPRESENTAÇÃO 
PARLEMENTAR - TJGRP, no gabinete do(a) 
Deputado(a) MARCOS MADUREIRA, por 
solicitação do(a) próprio Deputado(a), contida 
no processo nº 226802/2022. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 21 
de novembro de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3156 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, REGINA CELIA CALIARI LUCHI, para 
exercer o cargo em comissão de ASSESSOR 
JÚNIOR DA SECRETARIA - AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 21 
de novembro de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3157 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, ERIKA TEIXEIRA AMORIM, para 
exercer o cargo em comissão de ASSESSOR 
JÚNIOR DE SECRETARIA - AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 21 
de novembro de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3158 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
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DESIGNAR o servidor JORGE MOROSINI 
CALDEIRA, matrícula nº 207149-03, ocupante 
do cargo em comissão de Supervisor de 
Transporte e Logística, código STL, com o 
objetivo de acompanhar e fiscalizar a execução 
do Contrato nº 017/2022, cujo objeto é a 
contratação de empresa para prestação de 
serviços de locação de veículos 0 km (zero 
quilometro), (sem motorista, sem combustível e 
com quilometragem livre) – Localiza Veículos 
Especiais S.A, em cumprimento ao art. 67 da Lei 
8.666/93, e de acordo com a indicação da 
Supervisão de Transporte e Logística, fls. 435, no 
processo nº 220604, onde não acarretará 
aumento de despesa para a ALES.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 21 
de novembro de 2022. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATOS DA DIREÇÃO-GERAL E DA 
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

PORTARIA Nº 3396 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciado(a) o/a 
servidor(a) ANNA PAULA WANDEKOKEN GATTI, 
matrícula 205817, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 01 (hum) dia em 
04/11/2022, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
08 de novembro de 2022. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria  

ALEX DA SILVA PEREIRA 
Secretário de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 3397 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciado(a) o/a 
servidor(a) MAIARA SANTOS CARDOSO 
MIRANDA, matricula 210221, deste Poder 
Legislativo, na forma do artigo 137, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 180 
(Cento e oitenta) dias, com início em 
28/10/2022 e final em 25/04/2023, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
09 de novembro de 2022. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria  
ALEX DA SILVA PEREIRA 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 3398 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciado(a) o/a 
servidor(a) CHARLES STEFENONI QUEIROZ, 
matricula 203506, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 90 (Noventa) dias, com 
início em 28/10/2022 e final em 25/01/2023, 
com base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
09 de novembro de 2022. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria  

ALEX DA SILVA PEREIRA 
Secretário de Gestão de Pessoas 
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PORTARIA Nº 3399 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciado(a) o/a 
servidor(a) CRISTIANE FREITAS PEREIRA 
BORGES, matricula 210542, deste Poder 
Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 03 (Três) 
dias, com início em 08/11/2022 e final em 
10/11/2023, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
09 de novembro de 2022. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria  
ALEX DA SILVA PEREIRA 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 3400 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciado(a) o/a 
servidor(a) ILZA XAVIER PEREIRA, matricula 
203894, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 03 (Três) dias, com início em 
09/11/2022 e final em 23/11/2023, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
09 de novembro de 2022. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria  
ALEX DA SILVA PEREIRA 

Secretário de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 3401 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciado(a) o/a 
servidor(a) ALDO JOSÉ FERREIRA JÚNIOR, 
matrícula 210563, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 08 (oito) dias, com inicio 
em 07/11/2022 e final em 14/11/2022, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
09 de novembro de 2022. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria  
ALEX DA SILVA PEREIRA 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 3402 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciado(a) o/a 
servidor(a) FABIANA MERCES DE ALMEIDA, 
matrícula 210059, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 142, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 02 (dois) dias, com início 
em 07/11/2022 e final em 08/11/2022, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
08 de novembro de 2022. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria  
ALEX DA SILVA PEREIRA 

Secretário de Gestão de Pessoas 
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PORTARIA Nº 3403 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciado(a) o/a 
servidor(a) Luciano Cirqueira Alves, matrícula 
204099, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 02 (Dois) dias, com inicio em 
08/11/2022 e final em 09/11/2022, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
09 de novembro de 2022. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria  
ALEX DA SILVA PEREIRA 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 3404 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciado(a) o/a 
servidor(a) EDNA GLÓRIA GROBÉRIO PERIM, 
matrícula 203283, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 01 (hum) dia em 
10/11/2022, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
11 de novembro de 2022. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria  
ALEX DA SILVA PEREIRA 

Secretário de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 3405 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciado(a) o/a 
servidor(a) KARLA ODETE MACHADO DE 
OLIVEIRA, matrícula 203316, deste Poder 
Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 06 (seis) 
dias, com início em 11/11/2022 e final em 
16/11/2022, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
11 de novembro de 2022. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria  

ALEX DA SILVA PEREIRA 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 3406 

 

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

RESOLVEM, considerar licenciado(a) o/a 
servidor(a) NILZABETE SILVA DE ARAÚJO, 
matrícula 028528, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 60 (sessenta) dias, com 
início em 04/11/2022 e final em 02/01/2023, 
com base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
11 de novembro de 2022. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria  
ALEX DA SILVA PEREIRA 

Secretário de Gestão de Pessoas 
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PORTARIA Nº 3407 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciado(a) o/a 
servidor(a) ELAINE SILVA DO COUTO, matrícula 
208156, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 02 (dois) dias, com início em 
10/11/2022 e final em 11/11/2022, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
11 de novembro de 2022. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria  
ALEX DA SILVA PEREIRA 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 
 

PORTARIA Nº 3408 
 

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

 
RESOLVEM, considerar licenciado(a) o/a 

servidor(a) FÁBIO FERREIRA GUEDES, matrícula 
208294, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 01 (hum) dia em 10/11/2022, 
com base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

11 de novembro de 2022. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria  

ALEX DA SILVA PEREIRA 
Secretário de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 3409 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciado(a) o/a 
servidor(a) CLEBER JOSÉ DA SILVA, matrícula 
203134, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 01 (hum) dia em 09/11/2022, 
com base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
16 de novembro de 2022. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria  
ALEX DA SILVA PEREIRA 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 
 

PORTARIA Nº 3410 

 
A DIREÇÃO-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

 
RESOLVEM, considerar licenciado(a) o/a 

servidor(a) MARCELLA LEMOS BORGES, 
matrícula 202220, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 03 (Tres) dias, com início 
em 15/11/2022 e final em 17/11/2022, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
16 de novembro de 2022. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria  
ALEX DA SILVA PEREIRA 

Secretário de Gestão de Pessoas 
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PORTARIA Nº 3411 

 
A DIREÇÃO-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

 
TRANSFERIR os 30 dias de férias 

regulamentares do(a) servidor(a) DANIELY DA 
SILVA ROSSI DALVI, matrícula nº 209002, 
referente ao exercício de 2021, para o(s) 
período(s) abaixo: 
 
- Período(s) Marcado(s): 23/11/2022 a 
22/12/2022  
- Período(s) Transferido(s) para: 09/12/2022 a 
23/12/2022 e 23/08/2023 a 06/09/2023 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
21 de novembro de 2022. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria  
ALEX DA SILVA PEREIRA 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 
 

PORTARIA Nº 3412 
 

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

 
TRANSFERIR os 30 dias de férias 

regulamentares do(a) servidor(a) Olivian 
Carlesso Trassi Leal, matrícula nº 207926, 
referente ao exercício de 2022, para o(s) 
período(s) abaixo: 

 
- Período(s) Marcado(s): 02/01/2023 a 
16/01/2023 e 10/07/2023 a 24/07/2023  
- Período(s) Transferido(s) para: 05/07/2023 a 
19/07/2023 e 27/09/2023 a 11/10/2023 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
21 de novembro de 2022. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria  
ALEX DA SILVA PEREIRA 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 3413 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciado (a) o/a 
servidor (a) FABRÍCIO PINHAL CARREIRA, 
matrícula 207885, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 07 (sete) dias, com início 
em 14/11/2022 e final em 20/11/2022, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
17 de novembro de 2022. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria  

ALEX DA SILVA PEREIRA 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 3414 

 

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

TRANSFERIR os 30 dias de férias 
regulamentares do(a) servidor(a) Ricardo 
Benetti Fernandes Moça, matrícula nº 207845, 
referente ao exercício de 2021, para o(s) 
período(s) abaixo: 
 
- Período(s) Marcado(s): 16/11/2022 a 
30/11/2022 e 01/12/2022 a 15/12/2022  
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- Período(s) Transferido(s) para: 06/03/2023 a 
20/03/2023 e 12/06/2023 a 26/06/2023 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

21 de novembro de 2022. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria  
ALEX DA SILVA PEREIRA 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 
 

PORTARIA Nº 3415 
 

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

TRANSFERIR os 30 dias de férias 
regulamentares do(a) servidor(a) ANTONIO 
JOSE DE OLIVEIRA, matrícula nº 207980, 
referente ao exercício de 2022, para o(s) 
período(s) abaixo:  

 
- Período(s) Marcado(s): 02/01/2023 a 
31/01/2023  
- Período(s) Transferido(s) para: 02/01/2023 a 
16/01/2023 e 17/07/2023 a 31/07/2023 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

21 de novembro de 2022. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria  

ALEX DA SILVA PEREIRA 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

PORTARIA Nº 3416 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciado(a) o/a 
servidor(a) LAUDERLIZ GOMES MERÇON 
FERNANDES, matrícula 202679, deste Poder 
Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 01 
(hum) dia, com início em 21/11/2022 e final em 
21/11/2022, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

21 de novembro de 2022. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria  
ALEX DA SILVA PEREIRA 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 3417 

 
A DIREÇÃO-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

ESOLVEM, considerar licenciado(a) o/a 
servidor(a) ADRIANA GONÇALVES BÔAS FALK, 
matrícula 209752, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 07 (Sete) dias, com início 
em 21/11/2022 e final em 27/11/2022, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
21 de novembro de 2022. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria  
ALEX DA SILVA PEREIRA 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 3418 

 
A DIREÇÃO-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

RESOLVEM, considerar licenciado(a) o/a 
servidor(a) Tania Regina dos Santos Bermudes, 
matrícula 203343, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 01 (Hum) dia, com início 
em 24/10/2022 e final em 24/10/2022, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
21 de novembro de 2022. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Diretora-Geral da Secretaria  
ALEX DA SILVA PEREIRA 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

ERRATA 
 

Na Portaria Nº 3256, publicada em 
24/10/2022, referente o/a servidor(a) Eline 
Joice de Oliveira Eler, Mat. 209935:  
 

onde se lê:  
 
“por 14 (Quatorze) dias, com início em 
19/10/2022 e final em 01/10/2022”  
 
leia-se:  
 

“por 14 (Quatorze) dias, com início em 
19/10/2022 e final em 01/11/2022” 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
16 de novembro de 2022. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Diretora-Geral da Secretaria  

ALEX DA SILVA PEREIRA 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

ATOS DA SUBDIREÇÃO-GERAL 
 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
 

Pregão Eletrônico nº 037/2022 
Registro de Preços 

Processo nº 220704/2022 
 

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo torna público que a Mesa Diretora 
HOMOLOGOU o Pregão Eletrônico – Registro de 
Preços nº 037/2022, referente à contratação de 
empresa especializada para confecção de placas 
de homenagem, que teve como resultado do 
lote único: Mérito Brindes e Premiações LTDA 
(CNPJ nº 21.883.166/0001-73), com valor total 
de R$ 113.890,00 (cento e treze mil, oitocentos 
e noventa reais). 
Mais informações através do e-mail 
scl@al.es.gov.br ou pelo telefone (27) 3382-
3874. 

Id CidadES: 2022.500L1100001.02.0022 
 

Vitória/ES, 21 de novembro de 2022. 
 

WILDER BARBOZA DO CARMO 
Subdiretor-Geral em Exercício 

 

ATOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• TERÇA-FEIRA – 22.11.2022 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 Reunião ordinária Comissão de Saúde  

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370035003300360030003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, terça-feira, 22 de novembro de 2022 Diário do Poder Legislativo - 11 

04h15 Reunião ordinária  Comissão de Saúde 

06h15 Reunião extraordinária  Comissão de Cidadania  

07h00 Memórias Especial 20 Anos da TV Assembleia ES reprisa o programa 
Biografia Jairo Maia 

07h30 Dia de Campo na TV Nessa edição do Dia de Campo na TV a EPAMIG apresenta o 
projeto ecológico de irrigação de hortas circulares com água da 
chuva que confere mais qualidade nutricional para 
comunidades do sul de MG. 

08h00 Panorama Telejornal com 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 (V) Comissão de Saúde 

12h00 Com a Palavra Cinco vezes deputado estadual e vice-presidente da Assembleia 
Legislativa, Marcelo Santos /Podemos é o entrevistado do 
programa Com a Palavra desta semana. As demandas de 
Infraestrutura e Mobilidade Urbana do Estado são foco da 
abordagem do parlamentar. Ele também destaca questões 
primordiais para a recuperação econômica com os problemas 
trazidos pela pandemia, como o equilíbrio das contas do estado 
e a segurança jurídica para atrair novos investidores. Santos 
explica ainda como o Estado precisa se preparar para iniciar a 
exploração das jazidas de Sal-gema na região Norte. 

12h30 Conta pra Gente Conta pra Gente: programa sobre finanças pessoais. O educador 
financeiro Marcel Lima fala da importância de manter uma 
reserva de emergência para momentos de imprevistos e dá 
dicas de como guardar dinheiro. 

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 Reunião ordinária híbrida (V) Comissão de Justiça 

13h30 Sabores Nesta edição do programa Sabores vamos mostrar um pouco da 
Culinária Francesa e da rica cultura do povo francês, que deixou 
marcas na culinária de diversos países e ainda hoje é referência 
nas escolas de gastronomia e nos restaurantes do mundo todo. 
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14h00 MP com Você O programa MP com Você recebe o promotor de Justiça 
Marcelo Lemos para um bate-papo sobre o Observatório 
Ambiental e as Coordenadorias por Bacias Hidrográficas e 
Coordenadorias Temáticas Ambientais do Ministério Público 
Estadual (MPES). Lemos é dirigente do Centro de Apoio 
Operacional da Defesa do Meio Ambiente (Caoa) e promotor do 
Meio Ambiente de Vitória. Ele conta que a instituição trabalha 
para atua pelo uso racional dos recursos naturais e pela 
conscientização da sociedade. 

14h30 Panorama Telejornal com notícias do Legislativo capixaba 

15h00 Sessão ordinária (V) Trabalhos do Legislativo Estadual 

18h00 Com a Palavra Cinco vezes deputado estadual e vice-presidente da Assembleia 
Legislativa, Marcelo Santos /Podemos é o entrevistado do 
programa Com a Palavra desta semana. As demandas de 
Infraestrutura e Mobilidade Urbana do Estado são foco da 
abordagem do parlamentar. Ele também destaca questões 
primordiais para a recuperação econômica com os problemas 
trazidos pela pandemia, como o equilíbrio das contas do estado 
e a segurança jurídica para atrair novos investidores. Santos 
explica ainda como o Estado precisa se preparar para iniciar a 
exploração das jazidas de Sal-gema na região Norte. 

18h30 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. 

19h00 Sessão solene (V) Homenagem ao "Jubileu de Carvalho - 80 anos da Primeira 
Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Linhares/ES" 

22h00 Panorama Telejornal com notícias do Legislativo capixaba 

22h15 Com a Palavra Cinco vezes deputado estadual e vice-presidente da Assembleia 
Legislativa, Marcelo Santos /Podemos é o entrevistado do 
programa Com a Palavra desta semana. As demandas de 
Infraestrutura e Mobilidade Urbana do Estado são foco da 
abordagem do parlamentar. Ele também destaca questões 
primordiais para a recuperação econômica com os problemas 
trazidos pela pandemia, como o equilíbrio das contas do estado 
e a segurança jurídica para atrair novos investidores. Santos 
explica ainda como o Estado precisa se preparar para iniciar a 
exploração das jazidas de Sal-gema na região Norte. 

22h45 Sessão ordinária  Trabalhos do Legislativo Estadual 

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 OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA 

HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL), DA QUARTA 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 
NONA LEGISLATURA, REALIZADA EM 16 DE 
NOVEMBRO DE 2022. 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Bom dia a todas e a todos! 
Havendo quorum e invocando a proteção 

de Deus, declaro aberta essa sessão e convido o 
deputado Danilo Bahiense, que está on-line 
hoje, a proceder à leitura de um versículo da 
Bíblia. (Pausa) 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PATRIOTA) 

– Danilo não ouviu, não, hein! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Danilo, nós não estamos te 
ouvindo aqui no plenário. (Pausa)  

 Então, vou pedir ao Doutor Hércules 
para fazer a leitura de um versículo da Bíblia. 

 
(O senhor deputado Doutor 
Hércules lê Mateus, 22:39) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Amém! 
Consulto se alguma deputada ou 

deputado tem um minuto de silêncio?  
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PATRIOTA) 

– Eu tenho, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Então, com a palavra V. Ex.ª. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (PATRIOTA) 

– Quero solicitar um minuto de silêncio pelo 
falecimento de um grande amigo, Jotinha, Jota 
de Oliveira, que foi exonerado doente ainda, do 
Estado, porque foi indicado por mim. Então, 
indicado por mim, foi exonerado. Ele foi 
exonerado doente e morreu. No mesmo dia em 
que ele foi exonerado, ele faleceu também. Jota 
de Oliveira, locutor da Rádio Espírito Santo, mais 
conhecido por Jotinha.  

E também quero solicitar um minuto de 
silêncio pelo falecimento do meu amigo David. 
David foi um grande amigo, faleceu também 
nesse final de semana. Pude comparecer ao seu 
velório.  

São as pessoas que eu quero pedir um 
minuto de silêncio. Vou passar depois para a 
taquigrafia o sobrenome, o nome completo do 
David. David Beiriz Loureiro. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, Doutor Hércules!  

Mais algum deputado? (Pausa) 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PL) – Danilo Bahiense, presidente. 

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PSC) – 
Deputado Alexandre Xambinho, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Danilo Bahiense, respeitando a 
idade. Obrigado!  
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O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PL) – Pois não, presidente! Eu quero solicitar 
um minuto de silêncio pelo falecimento da 
senhora Ida Lina Dematte Perini. Ela é mãe do 
investigador de polícia Gilberto Gil Dematte 
Perini. O Gilberto prestou relevante serviço aí, 
tem prestado relevante serviço à Polícia Civil, 
trabalhando na área de Santa Maria, Santa 
Teresa, e, agora, teve aí que passar por esse 
constrangimento, uma situação lamentável, o 
falecimento da sua mãe. Que Deus conforte. 
Nós, que já perdemos a nossa mãe - eu, que 
perdi a minha em 2004 -, a gente sabe quanto 
sofrimento traz para toda a família quando se 
perde um ente querido. 

Muito obrigado, presidente! Que Deus 
continue abençoando a todos. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Amém! 

Deputado Xambinho.  
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PSC) – 
Obrigado, presidente Dary Pagung!  

Quero solicitar um minuto de silêncio 
em memória do amigo André Megabike. 
Comerciante, um empreendedor da cidade da 
Serra, André foi candidato a vereador junto 
comigo em 2012, na cidade da Serra. Era um 
visionário, começou empreendendo com uma 
loja de bicicletas em Jacaraípe, era muito 
conhecido na região da Grande Jacaraípe. Em 
sequência, André passou a investir em postos de 
gasolina, aonde montou a Rede Mega de postos 
de combustível, chegando a ter posto de 
combustível na cidade da Serra e também no 
município de Marataízes, no Sul do estado. E, 
aqui, eu peço um minuto de silêncio em 
memória desse grande empreendedor que a 
cidade da Serra e o estado do Espírito Santo 
perderam nesse último final de semana.  

Muito obrigado! 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Mais algum deputado ou deputada?  

 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Eu quero. 
Bom dia, presidente! Iriny Lopes.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputada Iriny com a palavra. 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Eu gostaria, 
não sei se algum colega já fez, que eu tive um 
problema aqui com o som, mas eu acho que nós 
precisaríamos fazer uma homenagem aqui a 
duas pessoas do mundo da arte que nos 
deixaram na semana passada e que tiveram 
uma vida muito importante para o Brasil. A 
cantora Gal Costa marcou uma época de uma 
revolução cultural no Brasil e no mundo. A 
beleza da sua voz. Mas, principalmente, marcou 
um momento de um movimento cultural 
chamado Tropicália, junto com outros.  

Nós também não podemos deixar nossa 
grande homenagem a esse grande brasileiro, 
que fez questão de mostrar para nós o mundo, 
entre aspas, caipira, o seu jeito de falar, as suas 
modas de viola, os seus alimentos, os seus 
causos. Falou do Brasil de uma maneira como 
poucos falaram, de um Brasil que poucos de nós 
convivem diariamente, que é Rolando Boldrin. 
 Então, eu aqui deixo as minhas 
homenagens aos dois em nome da Assembleia 
Legislativa do Espírito Santo. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Presidente, pela ordem! 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Pela ordem, deputado Marcelo Santos, 
nosso vice-presidente. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Bom dia! Bom dia a todos. Também quero 
justificar um pouco da minha ausência no 
plenário, tendo em vista as fortes chuvas. Está 
um congestionamento danado de Cariacica até 
Vitória. Já está ali, próxima à antiga Viação 
Itapemirim, para o acesso à Segunda Ponte, ou 
seja, um trânsito muito grande. 
 Eu quero aproveitar este momento 
também, senhor presidente, e fazer dois 
registros de falecimento de duas figuras muito 
queridas pela nossa cidade, Cariacica. O 
primeiro é o de Manuel Machado Filho, um líder 
popular do bairro São Francisco, em Cariacica, 
pai de Ian, que, inclusive, começou comigo 
como estagiário e hoje é meu assessor. Manuel 
deixou um legado importante como líder 
comunitário, como grande defensor dos 
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interesses daquela comunidade. Eu quero aqui 
registrar o falecimento dele no dia de ontem.  

Também quero registrar o falecimento 
de Luiz, conhecido como Luizinho, irmão de 
Pigmeu, que foi meu professor. Faleceu também 
nesse feriado. 
 Então, queria registrar esses dois 
falecimentos em nome do povo do Espírito 
Santo e da nossa cidade, Cariacica, senhor 
presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Sergio Majeski. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Muito 
obrigado, deputado Dary Pagung! 

Deputado Dary, eu gostaria de pedir um 
minuto de silêncio em memória de uma querida 
amiga, chamada Isaura Krause Possmoser. 
Isaura era professora aposentada já. Fomos 
amigos por longa data. Fomos colegas de 
profissão na Escola Graça Aranha, lá em Santa 
Maria de Jetibá. Isaura era uma pessoa muito 
querida, deu aula para muita gente lá em Santa 
Maria. A filha dela foi minha aluna, a Kerlen, que 
é professora também.  

Registro aqui, então, os meus 
sentimentos à Kerlen, em especial, filha da 
Isaura, e a todos os seus amigos e familiares. 
Que Deus conforte a todos e que Deus a receba 
de braços abertos, porque Isaura era uma 
pessoa muito querida, muito simpática, muito 
agradável. Sempre que eu ia a Santa Maria, 
encontrava com ela, principalmente na feira. 
Então, foi uma perda lastimável de uma pessoa 
muito querida por todos nós lá em Santa Maria 
de Jetibá. 
 Obrigado, deputado Dary!  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Mais algum deputado? (Pausa)  
 Façamos um minuto de silêncio, então, a 
pedido dos deputados Doutor Hércules, doutor 
Danilo Bahiense, Xambinho, deputada Iriny, 
deputado Marcelo Santos e deputado Sergio 
Majeski. (Pausa) 
 

(A Casa presta a homenagem) 

 Primeira fase do Expediente, para 
simples despacho. 
 

1. Ofícios n.os 178/2022 e 97/2022, do 
deputado Marcos Madureira, justificando sua 
ausência na sessão ordinária realizada no dia 
09 de novembro de 2022. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339236&arquivo=Arqu
ivo/Documents/OJAP/339236-
202211091440349853(2197).pdf?identificador=
3300330039003200330036003A005000#P3392
36  
 

Justificada a ausência. À Secretaria. 
 

2. Mensagem n.º 1719/2022, do 
governador do Estado, encaminhando Projeto 
de Lei n.º 485/2022, que autoriza o Poder 
Executivo a doar imóvel ao município de Vila 
Velha/ES, no intuito de efetivamente 
regularizar e operar o Polo Empresarial de 
Novo México, mediante inserção de 
infraestrutura básica e equipamentos urbanos 
na região, levando em consideração a 
necessidade de implantação de um Polo 
Industrial apto e moderno para competição. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339383&arquivo=Arqu
ivo/Documents/PL/339383-
202211111456488139(15683).pdf?identificador
=3300330039003300380033003A005000#P339
383  
 

Após o cumprimento do artigo n.º 120 
do Regimento Interno, à Comissão de Justiça e 
de Finanças. 

Do item 03 ao item 37, trata-se de 
mensagens governamentais respondendo a 
requerimentos de informações das senhoras e 
dos senhores deputados.  
 

3. Mensagem n.º 1776/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 
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1259/2022, de autoria do deputado Bruno 
Lamas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339359&arquivo=Arqu
ivo/Documents/MR/339359-
202211111209215102(15683).pdf?identificador
=3300330039003300350039003A005000#P339
359  
 

4. Mensagem n.º 1777/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 
1260/2022, de autoria do deputado Capitão 
Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339360&arquivo=Arqu
ivo/Documents/MR/339360-
202211111213287763(15683).pdf?identificador
=3300330039003300360030003A005000#P339
360  
 

5. Mensagem n.º 1778/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 
1261/2022, de autoria do deputado Capitão 
Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339364&arquivo=Arqu
ivo/Documents/MR/339364-
202211111336356000(15683).pdf?identificador
=3300330039003300360034003A005000#P339
364  
 

6. Mensagem n.º 1779/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 
1262/2022, de autoria do deputado Capitão 
Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339368&arquivo=Arqu
ivo/Documents/MR/339368-
202211111346405857(15683).pdf?identificador

=3300330039003300360038003A005000#P339
368  
 

7. Mensagem n.º 1780/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 
1263/2022, de autoria do deputado Capitão 
Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339369&arquivo=Arqu
ivo/Documents/MR/339369-
202211111354131336(15683).pdf?identificador
=3300330039003300360039003A005000#P339
369  
 

8. Mensagem n.º 1781/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 
1264/2022, de autoria do deputado Capitão 
Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339370&arquivo=Arqu
ivo/Documents/MR/339370-
202211111400296970(15683).pdf?identificador
=3300330039003300370030003A005000#P339
370  
 

9. Mensagem n.º 1782/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 
1265/2022, de autoria do deputado Capitão 
Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339373&arquivo=Arqu
ivo/Documents/MR/339373-
202211111406229790(15683).pdf?identificador
=3300330039003300370033003A005000#P339
373  
 

10. Mensagem n.º 1783/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 
1266/2022, de autoria do deputado Capitão 
Assumção. 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370035003300360030003A00540052004100, 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):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339374&arquivo=Arqu
ivo/Documents/MR/339374-
202211111419041214(15683).pdf?identificador
=3300330039003300370034003A005000#P339
374  
 

11. Mensagem n.º 1784/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 
1268/2022, de autoria do deputado Capitão 
Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339376&arquivo=Arqu
ivo/Documents/MR/339376-
202211111430490917(15683).pdf?identificador
=3300330039003300370036003A005000#P339
376  
 

12. Mensagem n.º 1785/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 
1267/2022, de autoria do deputado Capitão 
Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339375&arquivo=Arqu
ivo/Documents/MR/339375-
202211111426468880(15683).pdf?identificador
=3300330039003300370035003A005000#P339
375  
 

13. Mensagem n.º 1786/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 
1269/2022, de autoria do deputado Capitão 
Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339377&arquivo=Arqu
ivo/Documents/MR/339377-
202211111435085610(15683).pdf?identificador
=3300330039003300370037003A005000#P339
377  

14. Mensagem n.º 1787/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 
1270/2022, de autoria do deputado Capitão 
Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339378&arquivo=Arqu
ivo/Documents/MR/339378-
202211111439334991(15683).pdf?identificador
=3300330039003300370038003A005000#P339
378  
 

15. Mensagem n.º 1788/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 
1271/2022, de autoria do deputado Capitão 
Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339380&arquivo=Arqu
ivo/Documents/MR/339380-
202211111447307658(15683).pdf?identificador
=3300330039003300380030003A005000#P339
380  
 

16. Mensagem n.º 1789/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 
1272/2022, de autoria do deputado Capitão 
Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339381&arquivo=Arqu
ivo/Documents/MR/339381-
202211111451466726(15683).pdf?identificador
=3300330039003300380031003A005000#P339
381  

 
17. Mensagem n.º 1790/2022, do 

governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 
1273/2022, de autoria do deputado Capitão 
Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370035003300360030003A00540052004100, 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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https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339382&arquivo=Arqu
ivo/Documents/MR/339382-
202211111456089396(15683).pdf?identificador
=3300330039003300380032003A005000#P339
382  
 

18. Mensagem n.º 1791/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 
1274/2022, de autoria do deputado Capitão 
Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339385&arquivo=Arqu
ivo/Documents/MR/339385-
202211111500069550(15683).pdf?identificador
=3300330039003300380035003A005000#P339
385  
 

19. Mensagem n.º 1792/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 
1275/2022, de autoria do deputado Capitão 
Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339387&arquivo=Arqu
ivo/Documents/MR/339387-
202211111507027059(15683).pdf?identificador
=3300330039003300380037003A005000#P339
387  
 

20. Mensagem n.º 1793/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 
1276/2022, de autoria do deputado Capitão 
Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339388&arquivo=Arqu
ivo/Documents/MR/339388-
202211111512206598(15683).pdf?identificador
=3300330039003300380038003A005000#P339
388  
 

21. Mensagem n.º 1794/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 

ao Requerimento de Informação n.º 
1277/2022, de autoria do deputado Capitão 
Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339389&arquivo=Arqu
ivo/Documents/MR/339389-
202211111522213955(15683).pdf?identificador
=3300330039003300380039003A005000#P339
389  
 

22. Mensagem n.º 1795/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 
1278/2022, de autoria do deputado Capitão 
Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339391&arquivo=Arqu
ivo/Documents/MR/339391-
202211111526564898(15683).pdf?identificador
=3300330039003300390031003A005000#P339
391  
 

23. Mensagem n.º 1796/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 
1279/2022, de autoria do deputado Capitão 
Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339393&arquivo=Arqu
ivo/Documents/MR/339393-
202211111533337251(15683).pdf?identificador
=3300330039003300390033003A005000#P339
393  
 

24. Mensagem n.º 1797/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 
1280/2022, de autoria do deputado Capitão 
Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339394&arquivo=Arqu

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370035003300360030003A00540052004100, 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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ivo/Documents/MR/339394-
202211111538398195(15683).pdf?identificador
=3300330039003300390034003A005000#P339
394  
 

25. Mensagem n.º 1798/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 
1281/2022, de autoria do deputado Capitão 
Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339395&arquivo=Arqu
ivo/Documents/MR/339395-
202211111543550234(15683).pdf?identificador
=3300330039003300390035003A005000#P339
395  
 

26. Mensagem n.º 1799/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 
1282/2022, de autoria do deputado Capitão 
Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339397&arquivo=Arqu
ivo/Documents/MR/339397-
202211111548128052(15683).pdf?identificador
=3300330039003300390037003A005000#P339
397  
 

27. Mensagem n.º 1800/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 
1283/2022, de autoria do deputado Capitão 
Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339398&arquivo=Arqu
ivo/Documents/MR/339398-
202211111554368998(15683).pdf?identificador
=3300330039003300390038003A005000#P339
398  

 
28. Mensagem n.º 1801/2022, do 

governador do Estado, encaminhando resposta 

ao Requerimento de Informação n.º 
1284/2022, de autoria do deputado Capitão 
Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339400&arquivo=Arqu
ivo/Documents/MR/339400-
202211111600204006(15683).pdf?identificador
=3300330039003400300030003A005000#P339
400  
 

29. Mensagem n.º 1802/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 
1285/2022, de autoria do deputado Capitão 
Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339401&arquivo=Arqu
ivo/Documents/MR/339401-
202211111605038075(15683).pdf?identificador
=3300330039003400300031003A005000#P339
401  
 

30. Mensagem n.º 1803/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 
1286/2022, de autoria do deputado Capitão 
Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339402&arquivo=Arqu
ivo/Documents/MR/339402-
202211111609185424(15683).pdf?identificador
=3300330039003400300032003A005000#P339
402  
 

31. Mensagem n.º 1804/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 
1287/2022, de autoria da Comissão de 
Agricultura, de Silvicultura, de Aquicultura e 
Pesca. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339403&arquivo=Arqu

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370035003300360030003A00540052004100, 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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ivo/Documents/MR/339403-
202211111614234181(15683).pdf?identificador
=3300330039003400300033003A005000#P339
403  
 

32. Mensagem n.º 1805/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 
1258/2022, de autoria do deputado Bruno 
Lamas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339406&arquivo=Arqu
ivo/Documents/MR/339406-
202211111658593772(15683).pdf?identificador
=3300330039003400300036003A005000#P339
406  
 

33. Mensagem n.º 1806/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 
1288/2022, de autoria do deputado Capitão 
Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339407&arquivo=Arqu
ivo/Documents/MR/339407-
202211111705508313(15683).pdf?identificador
=3300330039003400300037003A005000#P339
407  
 

34. Mensagem n.º 1807/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 
1289/2022, de autoria do deputado Capitão 
Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339408&arquivo=Arqu
ivo/Documents/MR/339408-
202211111709511287(15683).pdf?identificador
=3300330039003400300038003A005000#P339
408  
 

35. Mensagem n.º 1808/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 

1290/2022, de autoria do deputado Capitão 
Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339409&arquivo=Arqu
ivo/Documents/MR/339409-
202211111714519575(15683).pdf?identificador
=3300330039003400300039003A005000#P339
409  
 

36. Mensagem n.º 1809/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 
1291/2022, de autoria do deputado Capitão 
Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339410&arquivo=Arqu
ivo/Documents/MR/339410-
202211111722291460(15683).pdf?identificador
=3300330039003400310030003A005000#P339
410  
 

37. Mensagem n.º 1810/2022, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 
1292/2022, de autoria do deputado Capitão 
Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339411&arquivo=Arqu
ivo/Documents/MR/339411-
202211111726359748(15683).pdf?identificador
=3300330039003400310031003A005000#P339
411  
 

Ciente. Aos autores por cópia eletrônica. 
 

38. Projeto de Lei n.º 483/2022, do 
deputado Marcos Garcia, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de as empresas prestadoras de 
serviços e concessionárias de água, luz, 
telefone e internet inserirem nas faturas de 
consumo, mensagem de incentivo à doação de 
sangue. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370035003300360030003A00540052004100, 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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https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339209&arquivo=Arqu
ivo/Documents/PL/339209-
202211091123345838(19275).pdf?identificador
=3300330039003200300039003A005000#P339
209 
 

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

39. Projeto de Decreto Legislativo n.º 
56/2022, do deputado Dr. Emílio Mameri, 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 Dr. Antônio Geraldo da Silva. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339159&arquivo=Arqu
ivo/Documents/PDL/339159-
202211081556394465(19279).pdf?identificador
=3300330039003100350039003A005000#P339
159 
 

Às Comissões de Justiça e de Cidadania 
na forma do artigo n.º 276 do Regimento 
Interno. 
 

40. Projeto de Resolução n.º 24/2022, 
do deputado Marcelo Santos, que cria a 
Medalha “Mérito da Guarda Municipal”, 
destinada a homenagear os agentes das 
guardas municipais do Estado do Espírito 
Santo, que se destacaram na segurança do 
cidadão e na defesa dos direitos da sociedade. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
 
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339251&arquivo=Arqu
ivo/Documents/PR/339251-
202211091742145566(13370).pdf?identificador
=3300330039003200350031003A005000#P339
251 
 

Após o cumprimento do artigo n.º 120 
do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
de Segurança, de Finanças e à Mesa Diretora. 

Segunda parte do Expediente sujeita à 
deliberação. 

Informo aos deputados que temos, neste 
momento, cinco deputados presentes e vinte e 
quatro deputados de forma virtual. 

Há quorum.  
Requerimento de Urgência n.º 180/2022, 

teve votação adiada por falta de quorum. 
 

41.Requerimento de Urgência n.º 
180/2022, do deputado Delegado Danilo 
Bahiense e outros, ao Projeto de Lei n.º 
50/2022, de sua autoria, que altera a Lei n.º 
4.444, de 10 de outubro de 1990, que 
regulamenta a doação de órgãos humanos para 
transplante no Estado do Espírito Santo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339086&arquivo=Arqu
ivo/Documents/RU/339086-
202211071646237626(19285).pdf?identificador
=3300330039003000380036003A005000#P339
086 
 

As deputadas e os deputados que o 
aprovam, permaneçam como estão; os 
contrários se manifestem. (Pausa) 

Aprovado o requerimento de urgência. 
Requerimento de Urgência n.º 182/2022, 

teve votação adiada por falta de quorum. 
 

42. Requerimento de Urgência n.º 
182/2022, do deputado Sergio Majeski e 
outros, ao Projeto de Lei n.º 274/2022, de sua 
autoria, que acrescenta inciso ao artigo 28 da 
Lei n.º 5.471, de 22 de setembro de 1997, 
permitindo que os recursos financeiros 
repassados aos Conselhos de Escola sejam 
utilizados para o pagamento de taxas, 
emolumentos e demais despesas cartorárias 
referentes ao seu registro estatutário e suas 
alterações. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339162&arquivo=Arqu
ivo/Documents/RU/339162-
202211081622467626(12385).pdf?identificador

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370035003300360030003A00540052004100, Documento 

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

https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339209&arquivo=Arquivo/Documents/PL/339209-202211091123345838(19275).pdf?identificador=3300330039003200300039003A005000#P339209
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https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339159&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/339159-202211081556394465(19279).pdf?identificador=3300330039003100350039003A005000#P339159
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=3300330039003100360032003A005000#P339
162 
 

As deputadas e os deputados que o 
aprovam, permaneçam como estão; os 
contrários se manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 
Item n.º 43, Requerimento de Urgência 

n.º 183/2022, também teve votação adiada por 
falta de quorum. 
 

43. Requerimento de Urgência n.º 
183/2022, do deputado Sergio Majeski e 
outros, ao Projeto de Lei n.º 135/2018, de sua 
autoria, que altera a Lei n.º 9.462, de 11 de 
junho de 2010, que instituiu o Sistema Estadual 
de Unidades de Conservação – SISEUC, para 
criar a categoria de Unidade de Conservação 
denominada Estrada-Parque Estadual. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339164&arquivo=Arqu
ivo/Documents/RU/339164-
202211081627493414(19285).pdf?identificador
=3300330039003100360034003A005000#P339
164  
 

Coloco em votação neste momento. 
As deputadas e os deputados que o 

aprovam, permaneçam como estão; os 
contrários se manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 
 

44. Requerimento de Urgência n.º 
184/2022, do deputado Sergio Majeski e 
outros, ao Projeto de Lei n.º 17/2019, de sua 
autoria, que dispõe sobre o direito de receber, 
gratuitamente, outro produto idêntico ou 
similar, à sua escolha, em igual quantidade, o 
consumidor que constatar a existência de 
produto exposto à venda com prazo de 
validade vencido. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339166&arquivo=Arqu
ivo/Documents/RU/339166-
202211081632370451(19285).pdf?identificador
=3300330039003100360036003A005000#P339
166 

Em votação.  
Os deputados que o aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 
 

45. Requerimento de Urgência n.º 
185/2022, do deputado Bruno Lamas, líder do 
PSB, ao Projeto de Lei n.º 46/2022, de sua 
autoria, que introduz alterações na Lei n.º 
6.999, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe 
sobre a propriedade de veículos automotores – 
IPVA, consolidando e atualizando as normas do 
tributo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339205&arquivo=Arqu
ivo/Documents/RU/339205-
202211091105045813(15032).pdf?identificador
=3300330039003200300035003A005000#P339
205 
 

Em votação. 
Os deputados e as deputadas que o 

aprovam, permaneçam como estão; os 
contrários se manifestem. (Pausa) 

Aprovado 
Do item 46 a 48, trata-se de 

requerimentos de realização de sessões solenes. 
 

46. Requerimento de Sessão Solene n.º 
126/2022, da Mesa Diretora, em homenagem a 
Igreja Cristã Maranata, a realizar-se no dia 23 
de novembro de 2022, às 19h. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338965&arquivo=Arqu
ivo/Documents/RSE/338965-
202211041648407446(14744).pdf?identificador
=3300330038003900360035003A005000#P338
965  
 

47. Requerimento de Sessão Solene n.º 
127/2022, da deputada Janete de Sá, para 
Abertura do Natal Legislativo Capixaba, a 
realizar-se no dia 15 de dezembro de 2022, às 
14h. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370035003300360030003A00540052004100, 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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https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339154&arquivo=Arqu
ivo/Documents/RSE/339154-
202211081528315834(7480).pdf?identificador=
3300330039003100350034003A005000#P3391
54  
 

48. Requerimento de Sessão Solene n.º 
128/2022, da Comissão de Cidadania, de 
Sessão Solene, alusiva ao Dia Internacional 
para a Eliminação da Violência contra as 
Mulheres, a realizar-se no dia 25 de novembro 
de 2022, às 18h30min. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=79571&arquivo=Arqui
vo/Documents/RSE/79571-
093431569628082019-
assinado.pdf?identificador=3700390035003700
31003A005000#P79571 
 

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

votação. 
Os deputados e as deputadas que os 

aprovam, permaneçam como estão; os 
contrários se manifestem. (Pausa) 

Aprovados todos os itens. 
Do item 49 ao item 157, trata-se de 

indicações da Comissão de Proteção à Criança e 
ao Adolescente e de Políticas sobre Drogas. 
 

49. Indicação n.º 4072/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Saúde de Bom Jesus do 
Norte, para adoção das medidas necessárias 
para a vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338704&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338704-
202211011041190476(19285).pdf?identificador
=3300330038003700300034003A005000#P338
704  
 

50. Indicação n.º 4073/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
secretário Municipal de Saúde de Boa 
Esperança, para adoção das medidas 
necessárias para a vedação da ideologia de 
gênero nas instituições de ensino público e 
privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338701&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338701-
202211011022570608(19285).pdf?identificador
=3300330038003700300031003A005000#P338
701  
 

51. Indicação n.º 4074/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
secretário Municipal de Saúde de Barra de São 
Francisco, para adoção das medidas 
necessárias para a vedação da ideologia de 
gênero nas instituições de ensino público e 
privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338700&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338700-
202211011019334978(19285).pdf?identificador
=3300330038003700300030003A005000#P338
700  
 

52. Indicação n.º 4075/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
secretário Municipal de Saúde de Baixo 
Guandu, para adoção das medidas necessárias 
para a vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338698&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338698-
202211011016535443(19285).pdf?identificador
=3300330038003600390038003A005000#P338
698  
 

53. Indicação n.º 4076/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370035003300360030003A00540052004100, 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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Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Educação de Mucurici, 
para adoção das medidas necessárias para a 
vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338697&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338697-
202211011014592472(19285).pdf?identificador
=3300330038003600390037003A005000#P338
697  
 

54. Indicação n.º 4077/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Educação de Água 
Doce do Norte, para adoção das medidas 
necessárias para a vedação da ideologia de 
gênero nas instituições de ensino público e 
privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338696&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338696-
202211011013304813(19285).pdf?identificador
=3300330038003600390036003A005000#P338
696  
 

55. Indicação n.º 4088/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
secretário Municipal de Saúde de São Gabriel 
da Palha, para adoção das medidas necessárias 
para a vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338883&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338883-
202211031438491839(19285).pdf?identificador
=3300330038003800380033003A005000#P338
883  
 

56. Indicação n.º 4089/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
secretário Municipal de Saúde de Domingos 
Martins, para adoção das medidas necessárias 
para a vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338882&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338882-
202211031436411524(19285).pdf?identificador
=3300330038003800380032003A005000#P338
882  
 

57. Indicação n.º 4090/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
secretário Municipal de Saúde de Santa Teresa, 
para adoção das medidas necessárias para a 
vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338873&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338873-
202211031420593846(19285).pdf?identificador
=3300330038003800370033003A005000#P338
873  
 

58. Indicação n.º 4091/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Saúde de Santa Maria 
de Jetibá, para adoção das medidas necessárias 
para a vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338871&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338871-
202211031418583531(19285).pdf?identificador
=3300330038003800370031003A005000#P338
871  
 

59. Indicação n.º 4092/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370035003300360030003A00540052004100, Documento 

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

https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=338697&arquivo=Arquivo/Documents/IND/338697-202211011014592472(19285).pdf?identificador=3300330038003600390037003A005000#P338697
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=338697&arquivo=Arquivo/Documents/IND/338697-202211011014592472(19285).pdf?identificador=3300330038003600390037003A005000#P338697
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=338697&arquivo=Arquivo/Documents/IND/338697-202211011014592472(19285).pdf?identificador=3300330038003600390037003A005000#P338697
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=338697&arquivo=Arquivo/Documents/IND/338697-202211011014592472(19285).pdf?identificador=3300330038003600390037003A005000#P338697
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=338697&arquivo=Arquivo/Documents/IND/338697-202211011014592472(19285).pdf?identificador=3300330038003600390037003A005000#P338697
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=338697&arquivo=Arquivo/Documents/IND/338697-202211011014592472(19285).pdf?identificador=3300330038003600390037003A005000#P338697
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=338696&arquivo=Arquivo/Documents/IND/338696-202211011013304813(19285).pdf?identificador=3300330038003600390036003A005000#P338696
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=338696&arquivo=Arquivo/Documents/IND/338696-202211011013304813(19285).pdf?identificador=3300330038003600390036003A005000#P338696
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=338696&arquivo=Arquivo/Documents/IND/338696-202211011013304813(19285).pdf?identificador=3300330038003600390036003A005000#P338696
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=338696&arquivo=Arquivo/Documents/IND/338696-202211011013304813(19285).pdf?identificador=3300330038003600390036003A005000#P338696
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=338696&arquivo=Arquivo/Documents/IND/338696-202211011013304813(19285).pdf?identificador=3300330038003600390036003A005000#P338696
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=338696&arquivo=Arquivo/Documents/IND/338696-202211011013304813(19285).pdf?identificador=3300330038003600390036003A005000#P338696
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=338883&arquivo=Arquivo/Documents/IND/338883-202211031438491839(19285).pdf?identificador=3300330038003800380033003A005000#P338883
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=338883&arquivo=Arquivo/Documents/IND/338883-202211031438491839(19285).pdf?identificador=3300330038003800380033003A005000#P338883
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=338883&arquivo=Arquivo/Documents/IND/338883-202211031438491839(19285).pdf?identificador=3300330038003800380033003A005000#P338883
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=338883&arquivo=Arquivo/Documents/IND/338883-202211031438491839(19285).pdf?identificador=3300330038003800380033003A005000#P338883
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=338883&arquivo=Arquivo/Documents/IND/338883-202211031438491839(19285).pdf?identificador=3300330038003800380033003A005000#P338883
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=338883&arquivo=Arquivo/Documents/IND/338883-202211031438491839(19285).pdf?identificador=3300330038003800380033003A005000#P338883
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=338882&arquivo=Arquivo/Documents/IND/338882-202211031436411524(19285).pdf?identificador=3300330038003800380032003A005000#P338882
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=338882&arquivo=Arquivo/Documents/IND/338882-202211031436411524(19285).pdf?identificador=3300330038003800380032003A005000#P338882
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=338882&arquivo=Arquivo/Documents/IND/338882-202211031436411524(19285).pdf?identificador=3300330038003800380032003A005000#P338882
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=338882&arquivo=Arquivo/Documents/IND/338882-202211031436411524(19285).pdf?identificador=3300330038003800380032003A005000#P338882
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=338882&arquivo=Arquivo/Documents/IND/338882-202211031436411524(19285).pdf?identificador=3300330038003800380032003A005000#P338882
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=338882&arquivo=Arquivo/Documents/IND/338882-202211031436411524(19285).pdf?identificador=3300330038003800380032003A005000#P338882
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=338873&arquivo=Arquivo/Documents/IND/338873-202211031420593846(19285).pdf?identificador=3300330038003800370033003A005000#P338873
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=338873&arquivo=Arquivo/Documents/IND/338873-202211031420593846(19285).pdf?identificador=3300330038003800370033003A005000#P338873
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=338873&arquivo=Arquivo/Documents/IND/338873-202211031420593846(19285).pdf?identificador=3300330038003800370033003A005000#P338873
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=338873&arquivo=Arquivo/Documents/IND/338873-202211031420593846(19285).pdf?identificador=3300330038003800370033003A005000#P338873
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=338873&arquivo=Arquivo/Documents/IND/338873-202211031420593846(19285).pdf?identificador=3300330038003800370033003A005000#P338873
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=338873&arquivo=Arquivo/Documents/IND/338873-202211031420593846(19285).pdf?identificador=3300330038003800370033003A005000#P338873
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=338871&arquivo=Arquivo/Documents/IND/338871-202211031418583531(19285).pdf?identificador=3300330038003800370031003A005000#P338871
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=338871&arquivo=Arquivo/Documents/IND/338871-202211031418583531(19285).pdf?identificador=3300330038003800370031003A005000#P338871
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=338871&arquivo=Arquivo/Documents/IND/338871-202211031418583531(19285).pdf?identificador=3300330038003800370031003A005000#P338871
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=338871&arquivo=Arquivo/Documents/IND/338871-202211031418583531(19285).pdf?identificador=3300330038003800370031003A005000#P338871
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=338871&arquivo=Arquivo/Documents/IND/338871-202211031418583531(19285).pdf?identificador=3300330038003800370031003A005000#P338871
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=338871&arquivo=Arquivo/Documents/IND/338871-202211031418583531(19285).pdf?identificador=3300330038003800370031003A005000#P338871


Vitória-ES, terça-feira, 22 de novembro de 2022 Diário do Poder Legislativo - 25 

secretária Municipal de Saúde de Santa 
Leopoldina, para adoção das medidas 
necessárias para a vedação da ideologia de 
gênero nas instituições de ensino público e 
privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338870&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338870-
202211031416238059(19285).pdf?identificador
=3300330038003800370030003A005000#P338
870  
 

60. Indicação n.º 4093/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Saúde de Rio Novo do 
Sul, para adoção das medidas necessárias para 
a vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338869&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338869-
202211031414081337(19285).pdf?identificador
=3300330038003800360039003A005000#P338
869  
 

61. Indicação n.º 4095/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Saúde de Presidente 
Kennedy, para adoção das medidas necessárias 
para a vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338865&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338865-
202211031409518675(19285).pdf?identificador
=3300330038003800360035003A005000#P338
865  
 

62. Indicação n.º 4096/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 

secretário Municipal de Saúde de Ponto Belo, 
para adoção das medidas necessárias para a 
vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338864&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338864-
202211031406583046(19285).pdf?identificador
=3300330038003800360034003A005000#P338
864  
 

63. Indicação n.º 4097/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Saúde de Piúma, para 
adoção das medidas necessárias para a 
vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338861&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338861-
202211031405002262(19285).pdf?identificador
=3300330038003800360031003A005000#P338
861  
 

64. Indicação n.º 4098/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
secretário Municipal de Saúde de Pinheiros, 
para adoção das medidas necessárias para a 
vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338856&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338856-
202211031348002553(19285).pdf?identificador
=3300330038003800350036003A005000#P338
856  
 

65. Indicação n.º 4099/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
secretário Municipal de Saúde de Pedro 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370035003300360030003A00540052004100, 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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Canário, para adoção das medidas necessárias 
para a vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338855&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338855-
202211031345110986(19285).pdf?identificador
=3300330038003800350035003A005000#P338
855  
 

66. Indicação n.º 4100/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
secretário Municipal de Saúde de Pancas, para 
adoção das medidas necessárias para a 
vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338849&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338849-
202211031257256236(19285).pdf?identificador
=3300330038003800340039003A005000#P338
849  
 

67. Indicação n.º 4101/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
secretário Municipal de Saúde de Nova 
Venécia, para adoção das medidas necessárias 
para a vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338848&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338848-
202211031255137637(19285).pdf?identificador
=3300330038003800340038003A005000#P338
848  
 

68. Indicação n.º 4102/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
secretário Municipal de Saúde de Muqui, para 
adoção das medidas necessárias para a 

vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338847&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338847-
202211031251263883(19285).pdf?identificador
=3300330038003800340037003A005000#P338
847  
 

69. Indicação n.º 4103/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Saúde de Muniz Freire, 
para adoção das medidas necessárias para a 
vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338845&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338845-
202211031248311222(19285).pdf?identificador
=3300330038003800340035003A005000#P338
845  
 

70. Indicação n.º 4104/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
secretário Municipal de Saúde de Mucurici, 
para adoção das medidas necessárias para a 
vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338844&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338844-
202211031246132938(19285).pdf?identificador
=3300330038003800340034003A005000#P338
844  
 

71. Indicação n.º 4105/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
secretário Municipal de Saúde de Montanha, 
para adoção das medidas necessárias para a 
vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370035003300360030003A00540052004100, 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):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338842&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338842-
202211031241298088(19285).pdf?identificador
=3300330038003800340032003A005000#P338
842  
 

72. Indicação n.º 4106/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
secretário Municipal de Saúde de Mimoso do 
Sul, para adoção das medidas necessárias para 
a vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338841&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338841-
202211031234020265(19285).pdf?identificador
=3300330038003800340031003A005000#P338
841  
 

73. Indicação n.º 4107/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Saúde de Marilândia, 
para adoção das medidas necessárias para a 
vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338839&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338839-
202211031231364949(19285).pdf?identificador
=3300330038003800330039003A005000#P338
839  
 

74. Indicação n.º 4108/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Saúde de Marechal 
Floriano, para adoção das medidas necessárias 
para a vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338819&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338819-
202211031025184467(19285).pdf?identificador
=3300330038003800310039003A005000#P338
819  
 

75. Indicação n.º 4109/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
secretário Municipal de Saúde de Marataízes, 
para adoção das medidas necessárias para a 
vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338818&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338818-
202211031023405559(19285).pdf?identificador
=3300330038003800310038003A005000#P338
818  
 

76. Indicação n.º 4110/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
secretário Municipal de Saúde de 
Mantenópolis, para adoção das medidas 
necessárias para a vedação da ideologia de 
gênero nas instituições de ensino público e 
privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338817&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338817-
202211031021593994(19285).pdf?identificador
=3300330038003800310037003A005000#P338
817  
 

77. Indicação n.º 4111/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
secretário Municipal de Saúde de Linhares, 
para adoção das medidas necessárias para a 
vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338816&arquivo=Arqu

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370035003300360030003A00540052004100, 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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ivo/Documents/IND/338816-
202211031019344772(19285).pdf?identificador
=3300330038003800310036003A005000#P338
816  
  

78. Indicação n.º 4112/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
secretário Municipal de Saúde de Laranja da 
Terra, para adoção das medidas necessárias 
para a vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338813&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338813-
202211031007002880(19285).pdf?identificador
=3300330038003800310033003A005000#P338
813  
 

79. Indicação n.º 4113/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
secretário Municipal de Saúde de João Neiva, 
para adoção das medidas necessárias para a 
vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338812&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338812-
202211031005119284(19285).pdf?identificador
=3300330038003800310032003A005000#P338
812  

 
80. Indicação n.º 4114/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
secretário Municipal de Saúde de Jerônimo 
Monteiro, para adoção das medidas 
necessárias para a vedação da ideologia de 
gênero nas instituições de ensino público e 
privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338811&arquivo=Arqu

ivo/Documents/IND/338811-
202211031003404594(19285).pdf?identificador
=3300330038003800310031003A005000#P338
811  
 

81. Indicação n.º 4115/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Saúde de Jaguaré, para 
adoção das medidas necessárias para a 
vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338810&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338810-
202211031002042561(19285).pdf?identificador
=3300330038003800310030003A005000#P338
810  
 

82. Indicação n.º 4116/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
secretário Municipal de Saúde de Iúna, para 
adoção das medidas necessárias para a 
vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338790&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338790-
202211030750370040(19285).pdf?identificador
=3300330038003700390030003A005000#P338
790  

 
83. Indicação n.º 4117/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Saúde de Itarana, para 
adoção das medidas necessárias para a 
vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338788&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338788-

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370035003300360030003A00540052004100, 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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202211030745283627(19285).pdf?identificador
=3300330038003700380038003A005000#P338
788  

 
84. Indicação n.º 4118/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
secretário Municipal de Saúde de Vargem Alta, 
para adoção das medidas necessárias para a 
vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338923&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338923-
202211041027025684(19285).pdf?identificador
=3300330038003900320033003A005000#P338
923  
 

85. Indicação n.º 4119/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Saúde de Sooretama, 
para adoção das medidas necessárias para a 
vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338922&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338922-
202211041025222713(19285).pdf?identificador
=3300330038003900320032003A005000#P338
922  
 

86. Indicação n.º 4120/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Saúde de Serra, para 
adoção das medidas necessárias para a 
vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338921&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338921-
202211041023365210(19285).pdf?identificador

=3300330038003900320031003A005000#P338
921  
 

87. Indicação n.º 4121/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Saúde de São Roque do 
Canaã, para adoção das medidas necessárias 
para a vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338920&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338920-
202211041021474426(19285).pdf?identificador
=3300330038003900320030003A005000#P338
920  
 

88. Indicação n.º 4122/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
secretário Municipal de Saúde de São Mateus, 
para adoção das medidas necessárias para a 
vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338919&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338919-
202211041020063799(19285).pdf?identificador
=3300330038003900310039003A005000#P338
919  
 

89. Indicação n.º 4123/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
secretário Municipal de Saúde de São José do 
Calçado, para adoção das medidas necessárias 
para a vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338918&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338918-
202211041018071921(19285).pdf?identificador
=3300330038003900310038003A005000#P338
918  

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370035003300360030003A00540052004100, 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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90. Indicação n.º 4124/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Saúde de Vitória, para 
adoção das medidas necessárias para a 
vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338931&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338931-
202211041038440387(9086884).pdf?identificad
or=3300330038003900330031003A005000#P33
8931  
 

91. Indicação n.º 4125/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Saúde de Vila Velha, 
para adoção das medidas necessárias para a 
vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338930&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338930-
202211041036589759(9086884).pdf?identificad
or=3300330038003900330030003A005000#P33
8930  
 

92. Indicação n.º 4126/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
secretário Municipal de Saúde de Vila Valério, 
para adoção das medidas necessárias para a 
vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338929&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338929-
202211041035206476(19285).pdf?identificador
=3300330038003900320039003A005000#P338
929  
 

93. Indicação n.º 4127/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Saúde de Vila Pavão, 
para adoção das medidas necessárias para a 
vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338927&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338927-
202211041033376786(19285).pdf?identificador
=3300330038003900320037003A005000#P338
927  

 
94. Indicação n.º 4128/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Saúde de Viana, para 
adoção das medidas necessárias para a 
vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338926&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338926-
202211041031113189(19285).pdf?identificador
=3300330038003900320036003A005000#P338
926  

 
95. Indicação n.º 4129/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Saúde de Venda Nova 
do Imigrante, para adoção das medidas 
necessárias para a vedação da ideologia de 
gênero nas instituições de ensino público e 
privada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=338925&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/338925-
202211041028578186(19285).pdf?identificador
=3300330038003900320035003A005000#P338
925  
 

96. Indicação n.º 4131/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370035003300360030003A00540052004100, 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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Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Itapemirim, para adoção de Legislação 
contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de 
ensino público ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339064&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339064-
202211071414099140(9086884).pdf?identificad
or=3300330039003000360034003A005000#P33
9064  
 

97. Indicação n.º 4132/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Itaguaçu, para adoção de Legislação contendo 
proibição da linguagem neutra de forma direta 
ou indireta nas instituições de ensino público 
ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339063&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339063-
202211071412039293(9086884).pdf?identificad
or=3300330039003000360033003A005000#P33
9063  
 

98. Indicação n.º 4133/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Irupi, para adoção de Legislação contendo 
proibição da linguagem neutra de forma direta 
ou indireta nas instituições de ensino público 
ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339062&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339062-
202211071409123352(9086884).pdf?identificad
or=3300330039003000360032003A005000#P33
9062  
 

99. Indicação n.º 4134/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
secretário Municipal de Assistência Social de 
Iconha, para adoção de Legislação contendo 
proibição da linguagem neutra de forma direta 
ou indireta nas instituições de ensino público 
ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339061&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339061-
202211071406563818(9086884).pdf?identificad
or=3300330039003000360031003A005000#P33
9061  
 

100. Indicação n.º 4135/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Ibitirama, para adoção de Legislação contendo 
proibição da linguagem neutra de forma direta 
ou indireta nas instituições de ensino público 
ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339060&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339060-
202211071404499440(9086884).pdf?identificad
or=3300330039003000360030003A005000#P33
9060  
 

101. Indicação n.º 4136/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Ibiraçu, para adoção de Legislação contendo 
proibição da linguagem neutra de forma direta 
ou indireta nas instituições de ensino público 
ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339059&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339059-
202211071403006625(9086884).pdf?identificad
or=3300330039003000350039003A005000#P33
9059  
 

102. Indicação n.º 4137/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370035003300360030003A00540052004100, 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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Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Ibatiba, para adoção de Legislação contendo 
proibição da linguagem neutra de forma direta 
ou indireta nas instituições de ensino público 
ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339058&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339058-
202211071400475841(9086884).pdf?identificad
or=3300330039003000350038003A005000#P33
9058  
 

103. Indicação n.º 4138/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Guarapari, para adoção de Legislação contendo 
proibição da linguagem neutra de forma direta 
ou indireta nas instituições de ensino público 
ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339057&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339057-
202211071358263181(9086884).pdf?identificad
or=3300330039003000350037003A005000#P33
9057  
 

104. Indicação n.º 4139/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Guaçuí, para adoção de Legislação contendo 
proibição da linguagem neutra de forma direta 
ou indireta nas instituições de ensino público 
ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339055&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339055-
202211071348488481(9086884).pdf?identificad
or=3300330039003000350035003A005000#P33
9055  
 

105. Indicação n.º 4140/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
secretário Municipal de Assistência Social de 
Governador Lindenberg, para adoção de 
Legislação contendo proibição da linguagem 
neutra de forma direta ou indireta nas 
instituições de ensino público ou privado no 
Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339053&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339053-
202211071343225349(9086884).pdf?identificad
or=3300330039003000350033003A005000#P33
9053  
 

106. Indicação n.º 4141/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Fundão, para adoção de Legislação contendo 
proibição da linguagem neutra de forma direta 
ou indireta nas instituições de ensino público 
ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339047&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339047-
202211071240238076(9086884).pdf?identificad
or=3300330039003000340037003A005000#P33
9047  
 

107. Indicação n.º 4142/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Ecoporanga, para adoção de Legislação 
contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de 
ensino público ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339046&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339046-
202211071238337761(9086884).pdf?identificad
or=3300330039003000340036003A005000#P33
9046  

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370035003300360030003A00540052004100, 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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108. Indicação n.º 4143/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Dores do Rio Preto, para adoção de Legislação 
contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de 
ensino público ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339045&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339045-
202211071235324632(9086884).pdf?identificad
or=3300330039003000340035003A005000#P33
9045  
 

109. Indicação n.º 4144/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Domingos Martins, para adoção de Legislação 
contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de 
ensino público ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339044&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339044-
202211071232304785(9086884).pdf?identificad
or=3300330039003000340034003A005000#P33
9044  

 
110. Indicação n.º 4145/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Divino de São Lourenço, para adoção de 
Legislação contendo proibição da linguagem 
neutra de forma direta ou indireta nas 
instituições de ensino público ou privado no 
Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339041&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339041-
202211071224307274(9086884).pdf?identificad

or=3300330039003000340031003A005000#P33
9041  
 

111. Indicação n.º 4146/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
conceição do Castelo, para adoção de 
Legislação contendo proibição da linguagem 
neutra de forma direta ou indireta nas 
instituições de ensino público ou privado no 
Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339039&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339039-
202211071221469614(9086884).pdf?identificad
or=3300330039003000330039003A005000#P33
9039  
 

112. Indicação n.º 4147/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Conceição da Barra, para adoção de Legislação 
contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de 
ensino público ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339038&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339038-
202211071207172563(9086884).pdf?identificad
or=3300330039003000330038003A005000#P33
9038  
 

113. Indicação n.º 4149/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Castelo, para adoção de Legislação contendo 
proibição da linguagem neutra de forma direta 
ou indireta nas instituições de ensino público 
ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339036&arquivo=Arqu

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370035003300360030003A00540052004100, 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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ivo/Documents/IND/339036-
202211071203505840(9086884).pdf?identificad
or=3300330039003000330036003A005000#P33
9036  
 

114. Indicação n.º 4150/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Cariacica, para adoção de Legislação contendo 
proibição da linguagem neutra de forma direta 
ou indireta nas instituições de ensino público 
ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339035&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339035-
202211071200193960(9086884).pdf?identificad
or=3300330039003000330035003A005000#P33
9035  
 

115. Indicação n.º 4151/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Cachoeiro de Itapemirim, para adoção de 
Legislação contendo proibição da linguagem 
neutra de forma direta ou indireta nas 
instituições de ensino público ou privado no 
Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339034&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339034-
202211071154413796(9086884).pdf?identificad
or=3300330039003000330034003A005000#P33
9034  
 

116. Indicação n.º 4152/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Brejetuba, para adoção de Legislação contendo 
proibição da linguagem neutra de forma direta 
ou indireta nas instituições de ensino público 
ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339026&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339026-
202211071120350469(9086884).pdf?identificad
or=3300330039003000320036003A005000#P33
9026  
 

117. Indicação n.º 4153/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Bom Jesus do Norte, para adoção de Legislação 
contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de 
ensino público ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339025&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339025-
202211071118549061(9086884).pdf?identificad
or=3300330039003000320035003A005000#P33
9025  
 

118. Indicação n.º 4154/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Boa Esperança, para adoção de Legislação 
contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de 
ensino público ou privado no Município. 
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339019&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339019-
202211071104314041(9086884).pdf?identificad
or=3300330039003000310039003A005000#P33
9019  
 

119. Indicação n.º 4155/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Barra de São Francisco, para adoção de 
Legislação contendo proibição da linguagem 
neutra de forma direta ou indireta nas 
instituições de ensino público ou privado no 
Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370035003300360030003A00540052004100, 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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https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339018&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339018-
202211071102246538(9086884).pdf?identificad
or=3300330039003000310038003A005000#P33
9018  

 
120. Indicação n.º 4156/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Baixo Guandu, para adoção de Legislação 
contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de 
ensino público ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339017&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339017-
202211071100444974(9086884).pdf?identificad
or=3300330039003000310037003A005000#P33
9017  

 
121. Indicação n.º 4157/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Atílio Vivacqua, para adoção de Legislação 
contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de 
ensino público ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339015&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339015-
202211071050047303(9086884).pdf?identificad
or=3300330039003000310035003A005000#P33
9015  
 

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

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339014&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339014-
202211071048293707(9086884).pdf?identificad
or=3300330039003000310034003A005000#P33
9014  
 

123. Indicação n.º 4159/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
secretário Municipal de Assistência Social de 
Apiacá, para adoção de Legislação contendo 
proibição da linguagem neutra de forma direta 
ou indireta nas instituições de ensino público 
ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339013&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339013-
202211071046533080(9086884).pdf?identificad
or=3300330039003000310033003A005000#P33
9013  
 

124. Indicação n.º 4160/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
secretário Municipal de Assistência Social de 
Anchieta, para adoção de Legislação contendo 
proibição da linguagem neutra de forma direta 
ou indireta nas instituições de ensino público 
ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339012&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339012-
202211071043547920(9086884).pdf?identificad
or=3300330039003000310032003A005000#P33
9012  
 

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

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370035003300360030003A00540052004100, 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):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339009&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339009-
202211071040477603(9086884).pdf?identificad
or=3300330039003000300039003A005000#P33
9009  
 

126. Indicação n.º 4162/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Alfredo Chaves, para adoção de Legislação 
contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de 
ensino público ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339008&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339008-
202211071038458382(9086884).pdf?identificad
or=3300330039003000300038003A005000#P33
9008  
 

127. Indicação n.º 4163/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Alegre, para adoção de Legislação contendo 
proibição da linguagem neutra de forma direta 
ou indireta nas instituições de ensino público 
ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339007&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339007-
202211071036244316(9086884).pdf?identificad
or=3300330039003000300037003A005000#P33
9007  
 

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

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339006&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339006-
202211071034386970(9086884).pdf?identificad
or=3300330039003000300036003A005000#P33
9006  
 

129. Indicação n.º 4165/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Água Doce do Norte, para adoção de Legislação 
contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de 
ensino público ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339005&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339005-
202211071030276027(9086884).pdf?identificad
or=3300330039003000300035003A005000#P33
9005  
 

130. Indicação n.º 4166/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Afonso Cláudio, para adoção de Legislação 
contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de 
ensino público ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339004&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339004-
202211071015159600(9086884).pdf?identificad
or=3300330039003000300034003A005000#P33
9004  
 

131. Indicação n.º 4167/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Itarana, para adoção de Legislação contendo 
proibição da linguagem neutra de forma direta 
ou indireta nas instituições de ensino público 
ou privado no Município. 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370035003300360030003A00540052004100, 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):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339118&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339118-
202211081053183745(19285).pdf?identificador
=3300330039003100310038003A005000#P339
118  
 

132. Indicação n.º 4168/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Marechal Floriano, para adoção de Legislação 
contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de 
ensino público ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339143&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339143-
202211081241262328(19285).pdf?identificador
=3300330039003100340033003A005000#P339
143  

 
133. Indicação n.º 4169/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
secretário Municipal de Assistência Social de 
Marataízes, para adoção de Legislação 
contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de 
ensino público ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339142&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339142-
202211081239005762(19285).pdf?identificador
=3300330039003100340032003A005000#P339
142  

 
134. Indicação n.º 4170/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Mantenópolis, para adoção de Legislação 
contendo proibição da linguagem neutra de 

forma direta ou indireta nas instituições de 
ensino público ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339141&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339141-
202211081236188259(19285).pdf?identificador
=3300330039003100340031003A005000#P339
141  
 

135. Indicação n.º 4171/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Linhares, para adoção de Legislação contendo 
proibição da linguagem neutra de forma direta 
ou indireta nas instituições de ensino público 
ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339130&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339130-
202211081114074086(19285).pdf?identificador
=3300330039003100330030003A005000#P339
130  

 
136. Indicação n.º 4172/2022, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Laranja da Terra, para adoção de Legislação 
contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de 
ensino público ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339129&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339129-
202211081112307052(19285).pdf?identificador
=3300330039003100320039003A005000#P339
129  

 
137. Indicação n.º 4173/2022, da 

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

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370035003300360030003A00540052004100, 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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https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339141&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339141-202211081236188259(19285).pdf?identificador=3300330039003100340031003A005000#P339141
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João Neiva, para adoção de Legislação 
contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de 
ensino público ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339125&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339125-
202211081110252831(19285).pdf?identificador
=3300330039003100320035003A005000#P339
125  
 

138. Indicação n.º 4174/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Jerônimo Monteiro, para adoção de Legislação 
contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de 
ensino público ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339123&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339123-
202211081103578603(19285).pdf?identificador
=3300330039003100320033003A005000#P339
123  
 

139. Indicação n.º 4175/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
secretário Municipal de Assistência Social de 
Jaguaré, para adoção de Legislação contendo 
proibição da linguagem neutra de forma direta 
ou indireta nas instituições de ensino público 
ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339120&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339120-
202211081057178594(19285).pdf?identificador
=3300330039003100320030003A005000#P339
120  
 

140. Indicação n.º 4176/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 

secretário Municipal de Assistência Social de 
Iúna, para adoção de Legislação contendo 
proibição da linguagem neutra de forma direta 
ou indireta nas instituições de ensino público 
ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339119&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339119-
202211081055263748(19285).pdf?identificador
=3300330039003100310039003A005000#P339
119  
 

141. Indicação n.º 4177/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Nova Venécia, para adoção de Legislação 
contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de 
ensino público ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339194&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339194-
202211090929273341(19285).pdf?identificador
=3300330039003100390034003A005000#P339
194  
 

142. Indicação n.º 4178/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
secretário Municipal de Assistência Social de 
Pancas, para adoção de Legislação contendo 
proibição da linguagem neutra de forma direta 
ou indireta nas instituições de ensino público 
ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339192&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339192-
202211090926357712(19285).pdf?identificador
=3300330039003100390032003A005000#P339
192  
 

143. Indicação n.º 4179/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370035003300360030003A00540052004100, 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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https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339194&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339194-202211090929273341(19285).pdf?identificador=3300330039003100390034003A005000#P339194
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339194&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339194-202211090929273341(19285).pdf?identificador=3300330039003100390034003A005000#P339194
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339192&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339192-202211090926357712(19285).pdf?identificador=3300330039003100390032003A005000#P339192
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339192&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339192-202211090926357712(19285).pdf?identificador=3300330039003100390032003A005000#P339192
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339192&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339192-202211090926357712(19285).pdf?identificador=3300330039003100390032003A005000#P339192
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339192&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339192-202211090926357712(19285).pdf?identificador=3300330039003100390032003A005000#P339192
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339192&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339192-202211090926357712(19285).pdf?identificador=3300330039003100390032003A005000#P339192
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339192&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339192-202211090926357712(19285).pdf?identificador=3300330039003100390032003A005000#P339192
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Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Muqui, para adoção de Legislação contendo 
proibição da linguagem neutra de forma direta 
ou indireta nas instituições de ensino público 
ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339190&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339190-
202211090924366147(19285).pdf?identificador
=3300330039003100390030003A005000#P339
190  
 

144. Indicação n.º 4180/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Muniz Freire, para adoção de Legislação 
contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de 
ensino público ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339188&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339188-
202211090922174269(19285).pdf?identificador
=3300330039003100380038003A005000#P339
188  
 

145. Indicação n.º 4181/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Mucurici, para adoção de Legislação contendo 
proibição da linguagem neutra de forma direta 
ou indireta nas instituições de ensino público 
ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339186&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339186-
202211090920022078(19285).pdf?identificador
=3300330039003100380036003A005000#P339
186  
 

146. Indicação n.º 4182/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Montanha, para adoção de Legislação 
contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de 
ensino público ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339185&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339185-
202211090917270513(19285).pdf?identificador
=3300330039003100380035003A005000#P339
185  
 

147. Indicação n.º 4183/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Mimoso do Sul, para adoção de Legislação 
contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de 
ensino público ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339184&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339184-
202211090915517698(19285).pdf?identificador
=3300330039003100380034003A005000#P339
184  
 

148. Indicação n.º 4184/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Marilândia, para adoção de Legislação 
contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de 
ensino público ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339183&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339183-
202211090914025820(19285).pdf?identificador
=3300330039003100380033003A005000#P339
183  
 

149. Indicação n.º 4185/2022, do 
deputado Gandini ao governador do Estado, 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370035003300360030003A00540052004100, Documento 

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

https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339190&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339190-202211090924366147(19285).pdf?identificador=3300330039003100390030003A005000#P339190
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339190&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339190-202211090924366147(19285).pdf?identificador=3300330039003100390030003A005000#P339190
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339190&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339190-202211090924366147(19285).pdf?identificador=3300330039003100390030003A005000#P339190
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339190&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339190-202211090924366147(19285).pdf?identificador=3300330039003100390030003A005000#P339190
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339190&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339190-202211090924366147(19285).pdf?identificador=3300330039003100390030003A005000#P339190
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339190&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339190-202211090924366147(19285).pdf?identificador=3300330039003100390030003A005000#P339190
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339188&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339188-202211090922174269(19285).pdf?identificador=3300330039003100380038003A005000#P339188
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339188&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339188-202211090922174269(19285).pdf?identificador=3300330039003100380038003A005000#P339188
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339188&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339188-202211090922174269(19285).pdf?identificador=3300330039003100380038003A005000#P339188
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339188&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339188-202211090922174269(19285).pdf?identificador=3300330039003100380038003A005000#P339188
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339188&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339188-202211090922174269(19285).pdf?identificador=3300330039003100380038003A005000#P339188
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339188&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339188-202211090922174269(19285).pdf?identificador=3300330039003100380038003A005000#P339188
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339186&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339186-202211090920022078(19285).pdf?identificador=3300330039003100380036003A005000#P339186
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339186&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339186-202211090920022078(19285).pdf?identificador=3300330039003100380036003A005000#P339186
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339186&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339186-202211090920022078(19285).pdf?identificador=3300330039003100380036003A005000#P339186
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339186&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339186-202211090920022078(19285).pdf?identificador=3300330039003100380036003A005000#P339186
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339186&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339186-202211090920022078(19285).pdf?identificador=3300330039003100380036003A005000#P339186
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339186&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339186-202211090920022078(19285).pdf?identificador=3300330039003100380036003A005000#P339186
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339185&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339185-202211090917270513(19285).pdf?identificador=3300330039003100380035003A005000#P339185
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339185&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339185-202211090917270513(19285).pdf?identificador=3300330039003100380035003A005000#P339185
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339185&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339185-202211090917270513(19285).pdf?identificador=3300330039003100380035003A005000#P339185
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339185&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339185-202211090917270513(19285).pdf?identificador=3300330039003100380035003A005000#P339185
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339185&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339185-202211090917270513(19285).pdf?identificador=3300330039003100380035003A005000#P339185
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339185&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339185-202211090917270513(19285).pdf?identificador=3300330039003100380035003A005000#P339185
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339184&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339184-202211090915517698(19285).pdf?identificador=3300330039003100380034003A005000#P339184
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339184&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339184-202211090915517698(19285).pdf?identificador=3300330039003100380034003A005000#P339184
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339184&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339184-202211090915517698(19285).pdf?identificador=3300330039003100380034003A005000#P339184
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339184&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339184-202211090915517698(19285).pdf?identificador=3300330039003100380034003A005000#P339184
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339184&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339184-202211090915517698(19285).pdf?identificador=3300330039003100380034003A005000#P339184
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339184&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339184-202211090915517698(19285).pdf?identificador=3300330039003100380034003A005000#P339184
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339183&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339183-202211090914025820(19285).pdf?identificador=3300330039003100380033003A005000#P339183
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339183&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339183-202211090914025820(19285).pdf?identificador=3300330039003100380033003A005000#P339183
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339183&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339183-202211090914025820(19285).pdf?identificador=3300330039003100380033003A005000#P339183
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339183&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339183-202211090914025820(19285).pdf?identificador=3300330039003100380033003A005000#P339183
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339183&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339183-202211090914025820(19285).pdf?identificador=3300330039003100380033003A005000#P339183
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339183&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339183-202211090914025820(19285).pdf?identificador=3300330039003100380033003A005000#P339183
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para que seja disponibilizado o aumento na 
frota/horário (ajuste nos horários), das linhas 
121 (Jardim Camburi via Reta da Penha) e 164 
(Mário Cypreste via Marechal Campos), em 
Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339240&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339240-
202211091546009160(10875).pdf?identificador
=3300330039003200340030003A005000#P339
240  
 

150. Indicação n.º 4186/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
secretário Municipal de Assistência Social de 
Santa Leopoldina, para adoção de Legislação 
contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de 
ensino público ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339227&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339227-
202211091326327410(19285).pdf?identificador
=3300330039003200320037003A005000#P339
227  
 

151. Indicação n.º 4187/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Rio Novo do Sul, para adoção de Legislação 
contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de 
ensino público ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339225&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339225-
202211091324060844(19285).pdf?identificador
=3300330039003200320035003A005000#P339
225  
 

152. Indicação n.º 4188/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Rio Bananal, para adoção de Legislação 
contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de 
ensino público ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339224&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339224-
202211091322096779(19285).pdf?identificador
=3300330039003200320034003A005000#P339
224  
 

153. Indicação n.º 4189/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
secretário Municipal de Assistência Social de 
Presidente Kennedy, para adoção de Legislação 
contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de 
ensino público ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339223&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339223-
202211091319354119(19285).pdf?identificador
=3300330039003200320033003A005000#P339
223  
 

154. Indicação n.º 4190/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Ponto Belo, para adoção de Legislação 
contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de 
ensino público ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339221&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339221-
202211091316590053(19285).pdf?identificador
=3300330039003200320031003A005000#P339
221  
 

155. Indicação n.º 4191/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370035003300360030003A00540052004100, Documento 

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

https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339240&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339240-202211091546009160(10875).pdf?identificador=3300330039003200340030003A005000#P339240
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339240&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339240-202211091546009160(10875).pdf?identificador=3300330039003200340030003A005000#P339240
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339240&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339240-202211091546009160(10875).pdf?identificador=3300330039003200340030003A005000#P339240
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339240&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339240-202211091546009160(10875).pdf?identificador=3300330039003200340030003A005000#P339240
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339240&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339240-202211091546009160(10875).pdf?identificador=3300330039003200340030003A005000#P339240
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339240&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339240-202211091546009160(10875).pdf?identificador=3300330039003200340030003A005000#P339240
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339227&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339227-202211091326327410(19285).pdf?identificador=3300330039003200320037003A005000#P339227
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339227&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339227-202211091326327410(19285).pdf?identificador=3300330039003200320037003A005000#P339227
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339227&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339227-202211091326327410(19285).pdf?identificador=3300330039003200320037003A005000#P339227
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339227&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339227-202211091326327410(19285).pdf?identificador=3300330039003200320037003A005000#P339227
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339227&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339227-202211091326327410(19285).pdf?identificador=3300330039003200320037003A005000#P339227
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339227&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339227-202211091326327410(19285).pdf?identificador=3300330039003200320037003A005000#P339227
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339225&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339225-202211091324060844(19285).pdf?identificador=3300330039003200320035003A005000#P339225
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339225&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339225-202211091324060844(19285).pdf?identificador=3300330039003200320035003A005000#P339225
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=339225&arquivo=Arquivo/Documents/IND/339225-202211091324060844(19285).pdf?identificador=3300330039003200320035003A005000#P339225
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Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
secretário Municipal de Assistência Social de 
Piúma, para adoção de Legislação contendo 
proibição da linguagem neutra de forma direta 
ou indireta nas instituições de ensino público 
ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339220&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339220-
202211091315132551(19285).pdf?identificador
=3300330039003200320030003A005000#P339
220  
 

156. Indicação n.º 4192/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas ao 
secretário Municipal de Assistência Social de 
Pinheiros, para adoção de Legislação contendo 
proibição da linguagem neutra de forma direta 
ou indireta nas instituições de ensino público 
ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339218&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339218-
202211091312598017(19285).pdf?identificador
=3300330039003200310038003A005000#P339
218  
 

157. Indicação n.º 4193/2022, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas à 
secretária Municipal de Assistência Social de 
Pedro Canário, para adoção de Legislação 
contendo proibição da linguagem neutra de 
forma direta ou indireta nas instituições de 
ensino público ou privado no Município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/P
rocesso2/Digital.aspx?id=339217&arquivo=Arqu
ivo/Documents/IND/339217-
202211091305583164(19285).pdf?identificador
=3300330039003200310037003A005000#P339
217  
 

*EXPEDIENTE PUBLICADO 
CONFORME DOCUMENTOS 
DISPONIBILIZADOS NO SIALES 

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

votação. 
Os deputados que as aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovadas todas as indicações. 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PL) – Presidente, pela ordem! Gostaria de 
justificar o voto, presidente. Danilo Bahiense. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – V. Ex.ª está com a palavra. 

 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(PL) – Presidente, quero parabenizar os colegas 
pelos requerimentos de urgência, matérias 
muito importantes, mas quero, também, 
agradecer pela votação à unanimidade do nosso 
Requerimento de Urgência n.º 180/2022. 

Nós, no passado, apresentamos esse 
projeto, com relação à captação de córneas, o 
projeto foi aprovado e o Governo o vetou, 
naquela ocasião. Mas, agora, quero agradecer 
também a V. Ex.ª por haver nos auxiliado nesse 
entendimento junto ao Governo do Estado. 
Estivemos conversando também com o 
secretário-chefe da Casa Civil e houve um 
entendimento para que esse requerimento 
fosse aprovado. E certamente essa lei será 
aprovada e sancionada porque já estamos com 
quase oitocentas pessoas ficando cegas, aqui no 
estado do Espírito Santo, por falta de córneas, e 
estamos enterrando mais de três mil pares de 
córneas, que são, obviamente, das pessoas que 
vão ao Departamento Médico Legal, os corpos 
que chegam ao Departamento Médico Legal e 
aos três SMLs, Cachoeiro, Colatina e Linhares. 

Muito obrigado, presidente! Retorno a 
palavra a V. Ex.ª. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Passamos à fase da Ordem do Dia. 
Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei n.º 188/2022, do deputado Pr. 
Marcos Mansur, que institui o direito à meia-
entrada para professores das redes privadas e 
públicas. Publicado no Ales Digital do dia 
03/05/2022. (Em anexo, por se tratar de matéria 
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correlata, Projeto de Lei n.º 315/2022, do 
deputado Vandinho Leite, que assegura meia-
entrada para professores da rede pública 
estadual em eventos de cultura, shows e 
cinemas no âmbito do estado do Espírito Santo). 
Na Comissão de Justiça o relator, deputado 
Gandini, se prevaleceu do prazo regimental para 
relatar a matéria, na 103.ª Sessão Ordinária do 
dia 31/10/2022. (Prazo até o dia 08/11/2022).   

Convoco a Comissão de Justiça, o 
deputado Gandini. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Senhor presidente, 
vou relatar a matéria, o projeto do deputado 
Marcos Mansur, que institui direito à meia-
entrada para professores das redes privadas e 
públicas do estado do Espírito Santo, um projeto 
de extrema importância. 

A gente tem já um parecer da 
Procuradoria pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. 
Portanto, vou acompanhar o entendimento da 
nossa Procuradoria, dando pela 
constitucionalidade do projeto na Comissão de 
Justiça.  

Coloco a matéria em discussão. (Pausa) 
Não tendo quem queira discutir, vou 

colher os votos na Comissão de Justiça. 
Como vota o deputado Vandinho Leite? 
 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Vou 
acompanhar o relatório. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Dr. Emílio 
Mameri? 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Acompanho o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputada Janete de 
Sá? (Pausa) 

Deputado Marcos Garcia? 
 

O SR. MARCOS GARCIA – (PP) – Voto 
com V. Ex.ª. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Marcelo 
Santos? 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Com o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael 
Favatto? 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Acompanho o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Tendo já maioria na 
Comissão de Justiça, senhor presidente, devolvo 
à Mesa. 

Aprovada a matéria na Comissão de 
Justiça. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Convoco a Comissão de Cultura para 
oferecer parecer oral à matéria. 
 Deputada Iriny. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(IRINY LOPES – PT) – Senhor Presidente, eu vou 
ter a mesma opinião que o deputado Gandini. 
 A matéria é constitucional e é de 
altíssimo interesse do povo capixaba, porque 
nós temos aqui uma grande dificuldade de uma 
coisa na cultura que é básica, que é formação de 
público, pelo fato de não ter oportunidade e 
acesso àquele tipo de evento que, no caso, a lei 
está propondo, teatro, cinema, essas 
modalidades de cultura, shows. 
 Então, eu sou favorável, sou pela 
aprovação da matéria no seu mérito. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputada Iriny, eu vou ajudar V. Ex.ª 
colhendo os votos. Posso? 
 
 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(IRINY LOPES – PT) – A comissão, sou eu e o 
deputado Gandini. Tem outros deputados, mas 
eles não frequentam. Mas o senhor me ajude, 
porque não estou aqui com a lista. 
 
 O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Eu vou 
acompanhar, senhor presidente. Gandini. 
 São só três, então, está aprovado. 
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 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputada Iriny. 
 Passo a palavra, neste momento, à 
Comissão de Educação. 
 Deputado Bruno Lamas, com a palavra. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(BRUNO LAMAS – PSB) – Senhor presidente, a 
Comissão de Educação verifica que há quorum.  

Nós colocamos a matéria em discussão. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Sergio Majeski? (Pausa) 

Tendo como parâmetro o relatório da 
Comissão de Justiça. 

Como vota o deputado Sergio Majeski?  
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Eu 

voto pela aprovação, deputado Bruno. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(BRUNO LAMAS – PSB) – Como vota o deputado 
Coronel Quintino? 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PDT) – Pela aprovação, deputado Bruno. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(BRUNO LAMAS – PSB) – Como vota o deputado 
Luiz Durão? (Pausa) 

(Inaudível) na Comissão de Educação. 
Devolvo a palavra a V. Ex.ª. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deu quorum na Comissão de Educação, 
deputado Bruno. 

Obrigado. 
Passamos para a Comissão de Finanças. 
Deputado Freitas, com a palavra. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS – PSB) – Presente, deputado 
presidente Dary Pagung, a quem eu 
cumprimento. Cumprimento também os colegas 
presentes nesta sessão híbrida. Percebo que 
todos estão muito animados, depois de um 
feriado. Meu amigo José Rocha Esmeraldo e 
Capitão Assumção, para quem eu bato 
continência. 

Passo a relatar a matéria de titularidade 
do deputado Marcos Mansur, no âmbito da 
Comissão de Finanças.  

Observo que há quorum. Meu voto é 
pela aprovação, também, como a Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Coloco o parecer em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, como 

vota o deputado José Rocha Esmeraldo? 
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

(PDT) – Acompanho, excelência. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS – PSB) – Obrigado, deputado José 
Rocha Esmeraldo. 

Como vota o deputado Marcelo Santos? 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Acompanho o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS – PSB) – Acompanha o relator. 
Como vota o deputado Alexandre 

Xambinho? 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PSC) – 

Acompanho o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS – PSB) – Como vota o deputado Dr. 
Emílio Mameri? 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Matéria muito importante, já votei positivo na 
Comissão de Constituição e Justiça e, 
novamente, vou acompanhar o relator, 
considerando a amplitude desse projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS – PSB) – Obrigado, deputado Dr. 
Emílio Mameri. 

Como vota o deputado Marcos 
Madureira? Se estiver presente. (Pausa) 

Como vota o deputado Adilson 
Espindula? 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PDT) – 

Voto pela aprovação, senhor presidente. 
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O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS – PSB) – Pela aprovação. 

Como vota o deputado Dr. Rafael 
Favatto? 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – A favor do seu relatório, 
deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS – PSB) – Vota com o relatório. 

Senhor presidente, na Comissão de 
Finanças, o projeto está aprovado à 
unanimidade dos presentes. Eu o devolvo a V. 
Ex.ª.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Os deputados que o aprovam 
permaneçam como estão, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovado o projeto. 
À Secretaria para extração dos 

autógrafos.  
Passamos ao item 2. Discussão única, em 

regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 
631/2021, do deputado Gandini, que obriga o 
Poder Executivo, no prazo de sessenta dias, a 
regulamentar a utilização e circulação dos 
cicloelétricos com motor de propulsão elétrica. 
Publicado no Ales Digital do dia 21/10/2021. 
Existe emenda modificativa, de autoria do 
deputado Dary Pagung, líder do Governo, 
anexada ao projeto, para ser analisada pelas 
comissões parlamentares. Nas Comissões em 
conjunto de Justiça, de Mobilidade Urbana, de 
Meio Ambiente e de Finanças, o relator, 
deputado Marcelo Santos, prevaleceu-se do 
prazo regimental para relatar a matéria. 

Então, já passo para o deputado relator, 
Marcelo Santos.  

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Obrigado!  

Então, como relator nas comissões 
reunidas, em que temos as Comissões de 
Mobilidade Urbana, de Meio Ambiente e de 
Finanças, eu quero inicialmente parabenizar o 

autor, deputado Fabrício Gandini, tendo em 
vista ser um tema debatido no país inteiro – 
aqui, no Espírito Santo, não foi diferente, tive a 
oportunidade também de debater este tema, e 
dizer que é muito importante ele estar pautado 
na data de hoje, na qual eu estarei relatando 
pela sua constitucionalidade, sua legalidade, 
boa técnica legislativa, na Comissão de Justiça; 
e, nas Comissões de Mobilidade Urbana, de 
Meio Ambiente e de Finanças, pela aprovação. É 
assim que relato.  

Eu não me recordo se eu, presidente, já 
fui nomeado como presidente e, 
automaticamente, relator, na época. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Marcelo! 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Pois não!  
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – V. Ex.ª também é o presidente da 
comissão. Eu gostaria que V. Ex.ª analisasse a 
emenda de minha autoria, a emenda 
modificativa. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Posso 
analisá-la.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – É só mudando o prazo de 
regulamentação.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Para qual 
prazo de regulamentação? 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Cento e oitenta dias. Já está combinado 
com o autor, deputado Gandini. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Ok. Então, 
eu acolho a emenda modificativa do deputado 
Dary Pagung, alterando meramente o prazo de 
regulamentação de sessenta para cento e 
oitenta dias.  
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Coloco a matéria em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  
Eu peço ao deputado Dary Pagung que 

possa fazer o apanhado dos votos, tendo em 
vista que eu não estou com o nome de todos os 
membros das comissões reunidas.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Primeiro, Comissão de Justiça: deputado 
Fabrício Gandini? (Pausa) 

Deputado Fabrício Gandini? (Pausa) 
Deputado Vandinho Leite? (Pausa)  
Deputado Dr. Emílio Mameri?  
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Acompanho o relator.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputada Janete de Sá? (Pausa) 

Acompanha o relator.  
Deputado Marcos Garcia?  
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PP) – 

Acompanho o relator, V. Ex.ª. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Marcelo Santos foi o relator.  
Deputado Rafael Favatto? 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Com o relator.  
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Deu quorum e foi aprovado na 

comissão... 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PSC) – 

Com o relator. Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Xambinho, com o relator. 
Cinco votos favoráveis. 
Passamos à Comissão de Mobilidade.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Marcelo 
Santos e Xambinho. 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Xambinho, como vota? 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PSC) – 

Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Com o relator.  
Deputado Marcos Garcia? 
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PP) – Voto 

com o relator, V. Ex.ª. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Vota com o relator.  
O deputado Marcelo Santos foi o relator. 

Então, também aprovado na Comissão de 
Infraestrutura. 

Passamos à Comissão de Meio 
Ambiente. Meio Ambiente, deputado Dr. Rafael 
Favatto?  

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Com o relator, deputado Dary. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Rafael, favorável. 
Deputado Bruno Lamas? 
 
O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) – Com o 

relator, presidente. Favorável.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Com o relator.  
Deputada Iriny Lopes? (Pausa) Deputada 

Iriny Lopes? (Pausa) 
Deputado Engenheiro José Rocha 

Esmeraldo? 
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

(PDT) – Com o relator, excelência.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Com o relator.  
Deputado Torino Marques? Está aqui, ao 

meu lado.  
 
O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – 

Senhor presidente...  
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A SR.ª IRINY LOPES - (PT) – Deputada 
Iriny Lopes vota com o relator.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Com o relator, deputada Iriny.    
Deputado Torino? 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – 

Senhor presidente, eu voto com a relatoria, é 
claro! 

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Com a relatoria.  

Passamos, então, à Comissão de 
Finanças.  

Deputado Freitas, como vota? (Pausa) 
Deputado Freitas, eu não o ouvi, mas eu li os 
lábios do deputado Freitas, favorável.  

 

O SR. FREITAS – (PSB) – Favorável, e com 
a emenda de V. Ex.ª.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, Freitas.  

Deputado Marcelo Santos foi o relator.  
Deputado Marcos Madureira? (Pausa) 
Deputado Engenheiro José Rocha 

Esmeraldo? (Pausa) 
Deputado José Esmeraldo, como vota? 

(Pausa) 
Deputado Emílio Mameri? 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Voto com o relator, com a emenda proposta 
pelo deputado Dary Pagung.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 

Deputado Rafael Favatto? 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) – Com o relator, deputado Dary.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Com o relator.  
Deputado Alexandre Xambinho? 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PSC) – 

Com o relator.     

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Com o relator.  

Deputado Luciano Machado, como vota? 
 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PSB) – 

Com o relator, e incluindo a emenda.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Obrigado, deputado.  
Deputada Janete de Sá? (Pausa)  
Com o relator.  
Aprovado em todas as comissões 

reunidas, com emenda.  
Retorno, então, ao deputado Marcelo 

Santos. Precisa, ou não? (Pausa) 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Agora tem 
que retornar para a Comissão de Justiça, por 
causa da emenda. (Pausa) 

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Os deputados que o aprovam 
permaneçam como estão, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovado.   
À Comissão de Justiça, para redação 

final.  
 

Deputado Marcelo, eu vou passar a 
palavra para V. Ex.ª na Comissão de Justiça.  

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– O deputado Gandini não se encontra, não?  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – É porque ele é o autor.  
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Ah, ele é o autor.  
Deputado Vandinho Leite se encontra? 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Também não.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Então, eu 
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relato pela aprovação da emenda, e coloco, 
neste momento, a matéria em discussão. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Os deputados presentes na Comissão de 
Justiça se manifestem, sob a liderança do 
deputado Dary Pagung, que preside a sessão, 
porque eu não tenho os nomes.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Obrigado, deputado Marcelo Santos.  
Em votação a redação final da Comissão 

de Justiça.  
Os deputados...  
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PP) – Senhor 

presidente, eu vou votar com o parecer de V. 
Ex.ª, acatando a emenda de V. Ex.ª.  

 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – 

Também vou acompanhar o relator, deputado 
Marcelo Santos.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Emílio Mameri? 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Voto com o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputada Janete de Sá? (Pausa)  
Também vota com o relator.  
Deputado Marcos Garcia já votou com o 

relator.  
Deputado Rafael Favatto? 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) – Com o relator, deputado Dary.   

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Aprovada na Comissão de Justiça a 
redação final. 

Passo a colher os votos, então, no 
plenário.  

Em votação a redação final.  
Os deputados que a aprovam 

permaneçam como estão, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovada.  
À Secretaria para extração dos 

autógrafos.  
 

Passamos ao item 03. Discussão única, 
em regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 
469/2022, do deputado Gandini, que dispõe 
sobre o aumento da frota do Sistema 
Metropolitano de Transporte Coletivo Integrado 
(Sistema Transcol), e gratuidade aos usuários do 
sistema nos dias em que são realizadas as 
eleições federais, estaduais e municipais. 
Publicado no Ales Digital do dia 20/10/2022. Nas 
Comissões em conjunto de Justiça, de Cidadania 
e de Finanças o relator, Deputado Freitas, se 
prevaleceu do prazo regimental para relatar a 
matéria. (Prazo até o dia 09/11/2022). 
 Convoco então as comissões reunidas e 
passo a palavra ao deputado Freitas, relator da 
matéria. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) - Muito bem! 

Senhor presidente, eu não tenho mais 
prazo, né?  

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Freitas, o prazo de V. Ex.ª 
venceu.  

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Deputado! 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) - Pois não, deputado Marcelo.  

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Com todo respeito a V. Ex.ª e ao autor, quero 
fazer uma sugestão e nessa sugestão, caso o 
senhor entender, apresentá-la em forma de 
emenda. É uma reflexão que eu fiz sobre a 
matéria muito importante 

De novo, eu parabenizo o autor. Mas a 
decisão da gratuidade do transporte coletivo no 
dia da eleição foi feita pelo Tribunal Superior 
Eleitoral, o TSE, mas mesmo assim ficou a 
critério da Justiça Eleitoral entender se validava 
ou não, tanto que teve cidade no Espírito Santo 
em que a Justiça Eleitoral suspendeu a 
gratuidade, aqui no nosso estado; em outros 
estados também tivemos isso.  
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O que precisava colocar aqui no texto da 
proposta é que a gratuidade se dará, caso tenha 
autorização da Justiça Eleitoral, no âmbito 
nacional e, naturalmente, quem é que vai arcar 
com essa despesa. Porque quando você fala em 
gratuidade, você tem óleo, você tem motorista, 
você tem toda a despesa de um sistema que 
funciona com o subsídio da passagem e do 
estado. Então, era, meramente, incluir isso no 
bojo do texto para poder torná-la mais legal 
possível.  

Era essa a minha sugestão.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FREITAS – PSB) – Deputado Marcelo, eu 
concordo, em partes, com a sua sugestão de 
emenda e acrescento, eu tenho convicção de 
que V. Ex.ª também observou, na Comissão de 
Finanças, é preciso que traga esse reflexo 
financeiro.  

Então, por mais que a gente tenha 
receptividade, a matéria do deputado Fabrício 
Gandini é uma matéria boa, uma matéria que 
foi inclusive objetivo de sugestão, de colocação 
em prática por parte do Tribunal Superior 
Eleitoral, mas não cabe, no caso aí, o 
parlamentar legislar sobre a matéria sem que a 
matéria traga o impacto financeiro. V. Ex.ª bem 
observa... 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado! 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FREITAS – PSB) – No âmbito da Comissão de 
Finanças, ela fica prejudicada, aqui, em Plenário.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Freitas!  

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Sim! 

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Se V. Ex.ª, como relator, e o deputado 
Marcelo Santos que fez aí uma sugestão para 
discutir uma emenda, alternativa, eu vou 
consultar o deputado autor, deputado Gandini, 
se nós poderíamos baixar esta matéria de pauta 
e voltar com ela segunda-feira.  

Deputado Gandini? (Pausa)  
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Precisa trazer o impacto, o 
impacto financeiro.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Gandini?   

 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – 

Deputado, assim, o acordo para votar na 
segunda, sem problema, deputado. Só discordo 
dessa questão do impacto financeiro até porque 
isso é definido no Conselho Tarifário, não tem 
nada a ver com o Governo do Estado 
diretamente. Então as matérias de impactos 
financeiros são as que têm a ver com o cofre do 
Estado e não com tarifa pública. Então, acho 
que o deputado está se confundindo aí com a 
questão.  

Isso, virando lei, vai ser colocado dentro 
do Conselho Tarifário, que terão dois dias a cada 
dois anos, quer dizer, tem ano que nem tem 
eleição. Então, é um impacto mínimo, que eu 
acho que isso é filigrama para não votar uma lei 
que beneficia as pessoas no dia da eleição e nos 
beneficia também com a participação de toda 
população.  

Enfim, é só para fazer este comentário 
que eu acho importante também e mostrar que 
não há grandes impactos e também não tem 
impacto direto no poder público.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Obrigado, deputado Gandini!  
Então, por acordo, deputado Freitas, a 

Mesa baixa de pauta o item 3.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FREITAS – PSB) – Senhor presidente, só dizer 
para o deputado Fabrício Gandini que há total 
receptividade, e elogio a iniciativa da matéria 
dele. Então não tem filigrama até porque eu não 
tenho o significado da palavra filigrama; 
entendeu? Ele até poderia depois.  

Não tem nenhuma resistência à matéria, 
tem interpretação diferente. E é óbvio, nós 
estamos numa discussão muito forte no Brasil 
sobre liberdade, entendeu? E essa liberdade, é 
óbvio, que a gente precisa de ter, liberdade de 
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pensar diferente, entendeu? Agora tem total 
receptividade com a matéria dele.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputado Freitas! 

Passamos ao item 4. Discussão, nos 
termos art. 81, § 3.º, do Regimento Interno, da 
Proposta de Emenda Constitucional n.º 
04/2021, do deputado Sergio Majeski e outros, 
que acrescenta §§ 7.º e 8.º ao art. 178, da 
Constituição Estadual do Espírito Santo, 
dispondo sobre a recomposição dos valores que 
deixaram de ser aplicados nas ações de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. 
Publicada no Ales Digital do dia 14/07/2021. 
Parecer oral da Comissão de Justiça pela 
constitucionalidade e legalidade, nos termos art. 
81, § 3.º, do Regimento Interno, e Parecer n.º 
07/2022, da Comissão de Educação, pela 
aprovação.  
 Então, convoco a Comissão de Finanças 
para oferecer parecer oral à matéria. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS - PSB) – Senhor presidente, eu vou 
usar o Regimento e me prevalecer do prazo para 
relatar essa matéria. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Não 
tem prazo, não. O prazo está vencido. Nós 
pedimos para o...  

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG - 
PSB) – Deputado Sergio, é porque ela  voltou ao 
plenário.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Tem 
prazo ainda? 

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG - 
PSB) – Cabe. 

Então, é regimental, deputado Freitas. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS - PSB) – Diz ao deputado Sergio 
Majeski que ela não esteve na Comissão de 
Finanças. Ela está chegando à Comissão de 
Finanças agora.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG - 

PSB) – Passamos à fase das Comunicações. 

Hoje, pelo sistema de alternância, as 
falas começam com o deputado Vandinho Leite. 
Então, concedo a palavra ao deputado Vandinho 
Leite. (Pausa) 

Não nos ouvindo, deputado Torino 
Marques, que está aqui presente ao meu lado. 
V. Ex.ª está com a palavra. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PTB) – Bom 

dia, deputados. Bom dia, público que nos 
assiste. Bom dia, queridos amigos, colegas de 
trabalho, digamos assim, da Assembleia 
Legislativa, os servidores. 

Tancredo Neves, no seu calvário, as 
Diretas Já, o impeachment do presidente Collor, 
e, agora, quero dizer neste registro, na manhã 
desta quarta-feira, que poucas vezes o Brasil foi 
às ruas de uma forma tão expressiva. São 
milhões, muitos milhões de pessoas, famílias, 
crianças, adultos e idosos que estão se 
manifestando pacificamente após a eleição 
deste ano. 

A minha posição enquanto cidadão e 
deputado é que o povo deve e tem que ser 
ouvido, tem que ser ouvido sim. Não são 
imbecis nem desocupados, nem direita radical, 
como alguns tentam colocar essa pecha. São 
pessoas, são famílias, são trabalhadores e 
contribuintes do Estado brasileiro. Eu apoio, 
sim, esse movimento de quem pede uma coisa 
tão simples, que deveria estar à frente de todos 
nós, que é a transparência e, claro, a retidão. 

Eleição não é jogo de comadres, não, 
pessoal, é coisa muito mais do que séria. As 
autoridades deste país precisam, sim, aprender 
a ouvir a voz das ruas. Há décadas existem 
desconfianças para com esse sistema de 
votação eletrônico, agora, assumidamente 
arcaico e inseguro. O que o povo nas ruas está 
dizendo é muito, é muito simples e fácil de 
entender. Não queremos depositar, sim, o 
nosso voto numa máquina que eu não sei como 
vai processar o meu voto. 

Dizer que é seguro, isso é muito fácil. 
Quero ver provar a segurança. E não é com 
arrogância da autoridade de plantão que o povo 
vai se convencer, de forma alguma. Tivesse o 
STF e o TSE, há pouco mais de um ano, adotado 
o voto impresso, nada disso estaria 
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acontecendo. O resultado, se questionado, 
poderia, sim, imediatamente ser confirmado ou 
não, afinal a Justiça Eleitoral foi além de suas 
atribuições, como ao impedir a campanha de 
Bolsonaro a falar das condenações de Lula e dos 
votos que ele recebeu nos presídios. Errou 
também quando censurou, no horário eleitoral 
gratuito, vídeos do presidente que tratavam de 
assuntos pertinentes à campanha. Isso foi uma 
verdadeira lástima.  

Neste momento, o país espera um 
desfecho disso tudo, e que seja um desfecho, 
pelo amor de Deus, civilizado.  

Acho estranha a atitude da esquerda ao 
nada se opor, a não ser a valentia que lhes 
caracteriza nas redes sociais com difamações, 
provocações e com outras atitudes nada, nada 
republicanas. Está certo de sua tese? 
Compareça e defenda essa tese.  

Quero lembrar que o Brasil de hoje não é 
mais o Brasil ingênuo, distante das maracutaias 
que se faziam em seu nome e com o seu 
dinheiro. Não é mais o Brasil que se deliciava 
com novelas e o futebol. Dou graças a Deus, 
sim, e muito, ao presidente da República, que 
acordou o nosso povo para essa realidade.  

Neste momento, a Copa do Mundo é 
menos importante que o plenário e bastidores 
do Supremo Tribunal Federal. A bola que se joga 
nos bastidores do Congresso e Suprema Corte 
ficou mais interessante que o bate bola nos 
campos do Catar. Chega de enrolar o nosso 
povo. No mínimo, metade do país quer saber 
como se conta um voto secretamente no 
computador e como se chega ao resultado 
comemorado nas cadeias e em algumas 
redações de TV, por exemplo. A recepção hostil 
aos senhores ministros por brasileiros que 
vivem nos Estados Unidos é apenas um pequeno 
sinal que o pavio do barril de pólvora foi aceso.  

Eu quero passar aqui, neste tempinho 
que me resta, senhor presidente, que assumiu 
agora, meu querido Doutor Hércules, um vídeo 
de ontem, no 38.º Batalhão de Infantaria, que as 
pessoas se mobilizaram ontem no Dia da 
Proclamação da República de forma coerente, 
com muita educação e respeito ao patrimônio 
público.  

Por favor, coloque aí, Fabiana. 

(É exibido o vídeo 
simultaneamente ao pronunciamento) 
 
Milhares de pessoas como vocês veem as 

imagens. Essas pessoas não merecem ser 
ouvidas? Não merecem respeito? Claro que sim! 
Venha se unir às vozes das pessoas, elas não 
estão sendo pautadas por nada mais do que 
transparência e retidão. Não existe liderança, 
porque o poder emana dessa população que 
está aí. Isso foi no Brasil inteiro. São imagens do 
38.º Batalhão de Infantaria no Dia da 
Proclamação da República, que aconteceu 
ontem. Eles merecem respeito. 

Quem de nós se levantará contra o 
povo? 

Muito obrigado, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PATRIOTA) – Muito bem, 
deputado.  

Próximo deputado: Theodorico Ferraço. 
O deputado tem cinco minutos. 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (PP) – 

Senhor presidente, senhoras e senhores 
deputados. O Tribunal de Justiça prestou uma 
homenagem, na última quinta-feira, ao doutor 
Adalto, que, no dia 19, completa setenta e cinco 
anos e se despede definitivamente como 
desembargador do Tribunal de Justiça.  

Doutor Adalto, com origem em uma 
pequena vila em Afonso Cláudio, deixa 
realmente uma saudade imensa, não apenas 
aos seus colegas desembargadores, como 
também a todas as comarcas por onde ele 
passou. Deixou amizades, deixou ensinamentos, 
deixou muita alegria e muita sinceridade como 
juiz. Doutor Adalto é uma das figuras mais 
importantes que já passou pelo Tribunal de 
Justiça. Junto com ele, vários colegas seus lhe 
prestaram uma homenagem muito importante, 
uma homenagem de despedida, mas, ao mesmo 
tempo, de saudades.  

Quando se falava sempre em Tribunal de 
Justiça do Espírito Santo, um dos primeiros 
nomes que se lembrava e que se lembra até 
hoje é o do doutor Adalto, que sabia tratar 
todos com respeito, com educação, com 
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gentileza e, chegando aos setenta e cinco anos, 
agora já no próximo dia 19, o doutor Adalto se 
despede da vida jurídica do Tribunal de Justiça.  

Doutor Adalto, muito obrigado. O 
Espírito Santo agradece. A sua família, os seus 
amigos, os seus companheiros vão sentir 
saudades, porque, quando se diz Tribunal de 
Justiça, lembra-se logo do decano doutor 
Adalto, que, juntamente com vários colegas, 
honra e dignifica a Justiça do Espírito Santo. 
Doutor Adalto, o nosso muito obrigado. Que 
Deus o acompanhe na sua nova vida de 
aposentado, que eu sei que vai ser difícil essa 
aposentadoria, porque o senhor está cheio de 
vida. 
 

 O Sr. Freitas – (PSB) – Deputado 
Theodorico! 
 

 O SR. THEODORICO FERRAÇO – (PP) – 
Neste momento, então, também me uno aos 
seus colegas desembargadores, aos seus 
inúmeros amigos do Espírito Santo nessa 
despedida, que é realmente uma saudade 
imensa para a Justiça do Espírito Santo. 
 Pois não! Ouço V. Ex.ª. 
 

 O Sr. Freitas – (PSB) – Eu quero, com a 
aquiescência do deputado Hércules Silveira, só 
acrescentar que eu, deputado Freitas, faço de 
vossas palavras as minhas palavras em 
homenagem ao doutor Adalto. Quero 
parabenizá-lo pelo brilhantismo na carreira do 
Tribunal de Justiça e como juiz de todas as 
comarcas.  

Parabéns, doutor Adalto. Que o senhor 
tenha agora uma longa vida de aposentado, mas 
observando o legado extraordinário que V. Ex.ª 
deixa para o povo capixaba, como juiz. 
 Um abraço! 
 

 O SR. THEODORICO FERRAÇO – (PP) – 
Obrigado, deputado Freitas. 
 Não são menos do que vinte e nove anos 
no cargo, quer dizer, um trabalho imenso em 
favor da Justiça do Espírito Santo. Ao doutor 
Adalto fica aqui registrado o agradecimento, a 
homenagem da Assembleia Legislativa. Dizer a 
ele que a sua vida foi um livro aberto, a sua vida 
dignificou o Tribunal de Justiça e dignificará 
eternamente. 

 Um abraço, doutor Adalto. 
 
 A Sr.ª Raquel Lessa – (PP) – Deputado 
Theodorico, posso falar um pouquinho? 
Deputado Theodorico! (Pausa)  

Eu também queria fazer das suas 
palavras a minha palavra. O nosso querido 
doutor Adalto Dias Tristão, que eu conheço 
desde Pancas, quando ele foi diretor da escola, 
quando lá eu estudava, sempre teve essa vida 
íntegra, um homem de muita responsabilidade, 
de muita ética.  

Eu tenho que parabenizar ele, 
encerrando a carreira dele, como 
desembargador, mas deixando todo o legado 
dele. Todo mundo o respeita muito. O Estado do 
Espírito Santo o respeita como desembargador. 
Nós queremos aqui também deixar os parabéns, 
deixar as nossas felicitações. Tenho a certeza de 
que ele não vai se aposentar. Eu tenho certeza, 
porque ele tem tanta energia que ele vai 
também talvez folgar, sei lá, mas tudo que ele 
for fazer agora ele será excelência no que ele for 
fazer. Parabéns, doutor Adalto Dias Tristão. A 
deputada Raquel deixa um carinho imenso ao 
senhor. Nós o respeitamos muito. 

Obrigada, Theodorico. 
 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – (PP) – 
Obrigado, deputada Raquel. 

Esta é a nossa homenagem, uma 
homenagem simples, porque doutor Adalto 
merece uma grande homenagem em todas as 
comarcas por onde ele passou, em Baixo 
Guandu, em Anchieta, em Nova Venécia, em 
Aracruz, em Linhares, em São Mateus, em Iúna, 
em Guarapari, em Alfredo Chaves, em Iconha e 
na capital, durante dez anos. 

Então, ele deixa um legado 
extraordinário quando se pensa em justiça, em 
tratamento igualitário, em honradez. O nome 
do doutor Adalto estará escrito com tinta 
nanquim no estado do Espírito Santo. 

Um abraço, doutor Adalto. Felicidades 
para o senhor! 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – PATRIOTA) – Muito bem. 
Homenagens justas e perfeitas. O pessoal, 
irmãos da nossa Ordem, sabe do que eu estou 
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dizendo. Eu e o deputado Xambinho, pelo 
menos, os únicos deputados que compareceram 
a essa homenagem ao doutor Adalto. Ele fez 
uma referência ao meu nome, a quem eu 
agradeço, e também ao deputado eleito, 
Mazinho, presente. Os únicos deputados que 
nós vimos no Tribunal de Justiça, na quinta-
feira, na despedida do doutor Adalto, que é um 
irmão que orgulha muito a nossa Ordem. 

Próximo orador, deputado Sergio 
Majeski. 

Declinou? (Pausa) 
Declinou não; ele vem devagarinho, 

devagarinho. 
 

 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – Meus 
cumprimentos ao Doutor Hércules, que preside 
a sessão neste momento, aos demais 
deputados, aos deputados que estão na sessão 
virtual e aos funcionários da Casa e àqueles que 
nos assistem pela TV Assembleia. 
 Doutor Hércules, José Saramago, o 
grande escritor português, se estivesse vivo, 
hoje estaria completando cem anos. Saramago é 
o único escritor de língua portuguesa a ganhar o 
prêmio Nobel de Literatura, por isso é 
reconhecido internacionalmente como um dos 
maiores escritores do século XX e começo do 
século XXI. 
 Saramago, aqui no Brasil, todos os livros 
dele, praticamente, foram publicados no Brasil, 
grandes obras como Memorial do Convento, o 
Evangelho Segundo Jesus Cristo, que é um livro 
muito interessante, porque Saramago era ateu e 
escreveu esse livro e, talvez um dos mais 
conhecidos, ou o mais conhecido seja Ensaio 
sobre a Cegueira. 
 Hoje, no mundo da internet e da rapidez, 
quando você escreve dois parágrafos, as 
pessoas já acham que é textão e não querem 
ler, eu fico imaginando como é que nós vamos 
fazer para continuar evoluindo pensamento as 
pessoas agindo dessa forma. Mas, por que eu 
me lembro de Saramago?  

Além do grande escritor que ele foi e o 
quanto a sua obra é importante para a literatura 
mundial, Saramago, num dos seus livros, 
justamente Ensaio sobre a Cegueira – que se 
transformou em filme, mas o livro é muito 

melhor do que o filme –, Saramago usa a 
cegueira como metáfora. 
 Nesse livro, em determinada cidade, 
uma pessoa fica cega, é uma cegueira branca. E 
depois várias pessoas vão cegando nessa cidade. 
Quem já leu Saramago, Saramago não pontua 
onde, ele não dá nome à cidade, ele não dá 
nome às pessoas, ele não usa pontuação 
também nos seus livros. Então os personagens, 
também, normalmente têm assim: a professora, 
a esposa do médico, o médico, o dono da 
padaria, sem usar nomes, que é uma coisa 
bastante interessante. 
 Mas, enfim, nesse livro chamado Ensaio 
sobre a Cegueira, as pessoas vão ficando cegas, 
sem motivo aparente as pessoas vão cegando e 
aí ele faz toda uma abordagem – é óbvio que o 
livro necessita de uma interpretação – de como 
nós, enquanto sociedade, nos tornamos cegos 
aos problemas em relação ao nosso egoísmo, a 
nossa indiferença ao sofrimento do outro, ao 
nosso orgulho, à ganância, à exploração do 
outro. É muito interessante esse livro chamado 
Ensaio sobre a Cegueira. 
 Na sequência, ele escreveu um livro 
chamado Ensaio sobre a Lucidez e alguns 
personagens do primeiro livro entram no 
segundo. Ensaio sobre a Lucidez é bastante 
interessante que ele narra a situação de uma 
eleição, onde havia três partidos: o partido de 
esquerda, o partido de direita e o partido de 
centro. E nunca nas eleições... No dia da eleição 
os partidos sempre tinham a votação empatada 
e não tinha um vencedor. E aí o Governo 
começa a achar que o problema está em algum 
grupo, que está manipulando aquilo para aquela 
coisa acontecer, ao invés de fazer uma análise 
diferente de que as pessoas estavam tão 
desestimuladas com a política, com o sistema de 
poder que elas não estavam indo votar. Esse era 
o problema. 
 Mas, enfim, por que eu estou 
lembrando? Além da homenagem ao grande 
Saramago, um dos meus escritores preferidos, 
nós vivemos uma espécie de cegueira no Brasil 
também. De todos os tipos, para além daquelas 
em que o Saramago usa no seu livro, a cegueira 
da injustiça, a cegueira da indiferença, da 
ganância, enfim, a cegueira ideológica que nós 
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vivemos no Brasil, onde as pessoas usam um 
filtro, ou uma parte das pessoas usam um filtro 
ideológico para enxergar determinada 
realidade. 

Com todo respeito às pessoas, porque 
nós vivemos numa democracia, Doutor 
Hércules, e a gente pode se manifestar, sim, em 
relação a qualquer coisa, pleitear direitos, 
pleitear melhorias e etc., mas é sem sentido 
você imaginar que terminamos uma eleição 
reconhecidamente limpa, uma eleição 
transparente, um sistema eleitoral que 
funciona, reconhecido internacionalmente, as 
coisas estão evoluindo, está havendo a transição 
de Governo e tal, e as pessoas continuam com 
essa questão de estar na frente dos quartéis 
pedindo interferência. Nem os militares querem 
isso! Nem os militares querem isso. Eu até 
concordaria se houvesse ali algum mecanismo 
legal: Olha, estamos protestando porque 
legalmente está na Constituição que pode haver 
uma interferência. Ou: Houve um problema 
comprovado e nós estamos... Não é! É uma coisa 
completamente sem sentido! 

Assim, bola para frente. Nós vivemos 
numa democracia. Eleição tem a cada quatro 
anos. Nem é a cada quatro anos, é a cada dois 
anos que tem eleições no Brasil, mas daqui a 
quatro anos tem eleições semelhantes a essas. 
Então, organize os seus partidos, organize os 
seus candidatos, organize as suas propostas, 
que vem aí a próxima eleição! E aí, dentro da 
legitimidade, da constitucionalidade, elejam 
seus candidatos. Não dá para a gente ficar 
vendo essas coisas e concordar com isso, achar 
que isso é normal, que isso é natural, que isso é 
da democracia, porque não é. Não é! É da 
democracia quando você tem uma justificativa 
constitucional, legal, para estar pleiteando uma 
coisa que faça sentido. Agora, quando você fica 
ali... Nem os militares, eles estão dando as 
costas para isso porque tipo assim, porque não 
tem cabimento mesmo, porque não tem por 
onde se apegar legalmente, 
constitucionalmente, a esses movimentos. 
Então, assim, gente, bola para frente! A vida 
continua! Segue o baile! Até a próxima eleição 
se organize, organize seus partidos, seus 
candidatos, suas propostas, e na próxima eleição 

vamos de novo. É isso! É assim que funciona uma 
democracia, é assim que funciona uma República. 

Muito obrigado, Doutor Hércules! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 

– PATRIOTA) – Muito bem, deputado Sergio 
Majeski. 

Gostaria de aproveitar o discurso de V. Ex.ª 
e fazer um comentário. Não quero discutir quem 
está certo ou errado. O que a gente não pode 
assistir de braços cruzado é lamentar que um 
ministro da mais alta corte de Justiça responda 
para uma pessoa: Perdeu, mané! Realmente é um 
absurdo um palavreado desses para um ministro 
da Justiça, da mais alta corte da Justiça. Isso é 
palavreado de assaltante quando toma o celular 

ou quando bota o revólver no peito e você 
perdeu, mané! Isso realmente é um vocabulário 
chulo. Lamentável que a maior corte de Justiça 
do nosso país tenha membros que tenham um 
vocabulário tão rasteiro, tão baixo como esse. 

Próximo orador, deputado Renzo 
Vasconcelos. (Pausa) 

Ausente.  
Deputada Raquel Lessa. (Pausa) 
Ausente. 
Deputado Pr. Marcos Mansur. (Pausa) 
Ausente. 
Deputado Marcos Madureira. (Pausa) 
Ausente. 
Deputado Marcos Garcia. (Pausa) 
Ausente. 
Deputado Marcelo Santos. (Pausa) 
Ausente. 
Deputado Luiz Durão. (Pausa) 
Ausente. 
Deputado Luciano Machado. (Pausa) 
Ausente. 
Deputada Janete de Sá. 
A deputada tem sete minutos. (Pausa) 

 Eu falei sete minutos porque foi o tempo 
que o deputado Sergio Majeski usou. 
 Não entendi. (Pausa) 
 São dez minutos? (Pausa) 

Não, cinco minutos, deputada. São cinco 
minutos, V. Ex.ª está equivocada. 

Estou dando dois minutos a mais porque o 
deputado Majeski falou dois minutos a mais, para 
fazer justiça. (Pausa) 

 Não, são cinco minutos. A deputada, 
então, tem sete minutos. 
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 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PSB) – Bom dia a 
todos e a todas. 
 Temos um plenário, neste momento, 
contendo apenas eu e o deputado Hércules, 
mas, não poderia deixar de falar sobre o dia 20 
de novembro. (Pausa) 
 Ah, ok. O deputado Majeski também. 
 O dia 20 de novembro, que trata do Dia 
Nacional da Consciência Negra.  
 

 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Deputada Janete, só para 
esclarecer, porque tem os deputados que estão 
na sessão híbrida também. 
 

 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PSB) – Eu falei 
no plenário, tá, deputado? 
 O senhor desculpa, não falei da híbrida, 
falei do plenário. 
 20 de novembro, agora, é comemorado 
no Brasil o Dia Nacional da Consciência Negra. 
Não há muito que comemorar, mas é um 
momento em que podemos estar tratando da 
discriminação muito grande que ainda existe no 
nosso país, onde a população afrodescendente 
é simbolizada nesse dia pela luta de Zumbi dos 
Palmares, que foi morto em 1695, 
aproximadamente trezentos e vinte sete anos 
atrás. 
 Ou seja, há trezentos e vinte sete anos, 
Zumbi dos Palmares era abatido por conta de 
sua luta em favor da liberdade, porque não se 
deixava escravizar. Mas, no entanto, nós vemos 
ainda hoje muitas pessoas que não são abatidas 
de morte, – muitas delas ainda são, mas muitas 
não são – mas, são abatidas na sua falta de 
oportunidade, no seu dia a dia, quando muitas 
vezes não consegue ocupar os espaços que 
deveriam ocupar, simplesmente por conta da 
sua cor. 
 Nós temos dados, e o Dia da Consciência 
Negra é um momento, inclusive, para se refletir 
sobre isso, mas nós temos dados que 
evidenciam esse problema em nosso país. E, se 
referindo às mulheres, ele ainda é muito maior. 
 Hoje, no Espírito Santo, nós tivemos 
setenta e oito mortes de mulheres registradas, 
sendo que trinta delas foram vítimas de 
feminicídio, mas, o interessante é destacar que 
sessenta e quatro por cento dessas mulheres 

que foram mortas, ou seja, quarenta e nove 
delas eram de cor parda ou negra. E das trinta 
que foram vítimas de feminicídio, setenta por 
cento eram negras e pardas. Ou seja, apenas 
nove eram brancas. Isso é no que se refere aos 
homicídios e aos feminicídios, mas essa questão 
vai muito além.  

Esse Dia da Consciência Negra nos 
remete às desigualdades da sociedade brasileira 
para com a população afrodescendente. Muitas 
lutas no sentido de se garantir que a população 
brasileira, composta por cinquenta e quatro por 
cento de negros... Eu prefiro dizer por pretos, 
porque negro é como se embaçasse a cor.  

Na verdade, existem brancos, negros, 
amarelos. E como o nosso país é um país de 
muita miscigenação, nós, de fato, saímos um 
preto pardo, um preto, como diz meu neto, 
marrom. Mas, na verdade, não existe a raça 
marrom, não existe a menos branquela, o tal do 
moreno, que a gente apelidou os pretos para 
poder dar conta dessa miscigenação. 
 Muito já tem sido feito com relação ao 
sistema de cotas para poder entrar no serviço 
público, para poder ocupar os espaços numa 
universidade federal, numa escola pública que 
também trabalha com o sistema de cotas, onde 
a disputa é mais difícil, mas ainda há muito a ser 
feito. A gente vê que dificilmente uma pessoa 
da cor preta ocupa uma posição de destaque na 
sociedade. 

Nós tivemos aqui, há tempos atrás, um 
preto fantástico, que foi o Albuíno de Azeredo, 
com quem eu pude, quando entrei na Vale, em 
1975, trabalhar. Um homem extraordinário, de 
uma inteligência espetacular, mas um homem 
que se destacou por conta dessa sua 
característica de buscar sempre no 
conhecimento uma forma de sair daquela 
situação de dificuldade em que ele vivia. Um 
homem que tinha as primeiras notas nas escolas 
por onde passou, na universidade; e, na Vale do 
Rio Doce, onde – eu pude trabalhar com ele, foi 
meu primeiro chefe na Vale – se destacou. 

Mas são casos, assim, são casos que a 
gente consegue exemplificar, porque são tão 
poucos, são tão poucas pessoas da cor preta 
que conseguem se destacar em pontos-chave, 
em pontos de decisão, em espaços qualificados, 
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que a gente lembra o nome de vários deles, 
como Arabelo do Rosário e o pai de nosso 
colega Marcelo Santos, que também foi prefeito 
de Cariacica. Ou seja, são poucos os nomes que 
a gente tem para se lembrar de pessoas que se 
destacaram sendo pretas no estado do Espírito 
Santo e no nosso país. Eu, pelo menos, não me 
lembro de nenhum presidente da República de 
nosso país que tivesse vindo da raça, da cor, que 
fosse preto; em geral, são brancos. Eu não me 
lembro, no momento, de nenhum deles. E 
nomes da nossa história, também de destaque, 
são muito poucos que figuram nesse cenário de 
pessoas que puderam, mesmo com todas as 
dificuldades, mesmo vencendo todos esses 
preconceitos, se destacar.  

E fica aqui o nosso registro, que já 
passou da hora de refletirmos sobre essa 
situação. E, se você tem direito a cota, use-a 
independente de sua condição financeira, use-a. 
Foi uma luta muito grande para nós 
conseguirmos que os pretos de nosso estado, de 
nosso país, pudessem ser contemplados com 
cotas e pudessem ocupar espaços qualificados 
nas universidades federais e nos pontos-chave 
em diversas empresas públicas de nosso país. 
Vamos usar essa conquista, que foi conseguida a 
duras penas e, inicialmente, com a morte de 
muitos, mas de muitos pretos que vieram 
escravizados para o nosso país. E aqui cito um 
deles, saudando o nome de Zumbi dos 
Palmares! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – PATRIOTA) – Próxima oradora, 
deputada Iriny Lopes. (Pausa) 

Ausente.  
Deputado Hudson Leal. (Pausa) 
Ausente.  
Deputado Gandini. (Pausa) 
Ausente.  
Deputado Freitas. (Pausa) 
Ausente.  
Deputado Erick Musso. (Pausa) 
Ausente.  
Deputado Engenheiro José Esmeraldo. 
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

(PDT) – Bom dia, Doutor Hércules, brilhante 

deputado estadual! É uma pena que V. Ex.ª vá 
nos deixar a partir do ano que vem, mas V. Ex.ª 
vai fazer muita falta em função da sua luta e da 
sua batalha em prol do povo do estado do 
Espírito Santo. 

Eu quero aqui me referir, hoje, 
especialmente, à região da Grande São Pedro, 
mais especificamente ao bairro Santo André. É 
importante citar, bairro Santo André, um bairro 
de alta importância dentro da Grande São 
Pedro. Hoje eu tive o prazer e a satisfação de 
receber aqui um amigo, nosso amigo Etevaldo 
Pagum Silva, juntamente com a sua esposa, 
Edilene Batista. Vieram me fazer uma solicitação 
muito justa, que representa toda a região do 
Santo André.  

E, aqui, eu quero fazer esse pedido ao 
nosso amigo – me dei sempre bem, quero 
continuar me dando bem com ele –, Raphael 
Trés. Inclusive, fiz duas ligações para ele, e ele 
não atendeu. Geralmente atende. Mas eu 
entendo, talvez ele não esteja. Mas é uma 
pessoa com a qual eu me dou muito bem. 
Raphael Trés, que é o presidente da Ceturb.  

Então, é um é um pedido da população, 
da região do Santo André. O ônibus, tudo gira 
em torno do ônibus. O ônibus, quando vem de 
Santo André para o centro, ele passa nas ruas, 
que as pessoas aplaudem, são necessárias, mas 
quando ele vai para dentro de Santo André – 
esse é um dado importante –, quando ele vai 
para Santo André, ele não passa nas mesmas 
ruas. E, aqui, fica o pedido de centenas de 
moradores, capitaneado pelo Etevaldo, Edilene, 
moradores antigos e que conhecem a região. 
Fica aqui o nosso apelo. 

Eu, particularmente, vou ligar 
novamente para o Raphael e vou pedir a volta 
dos ônibus, quando entram em Santo André, na 
sua volta, para que não traga problema, 
principalmente, para as pessoas com mais 
dificuldade, as pessoas idosas. Esse negócio de 
audiência pública é muito bom, mas o que 
resolve é a solução do problema! E, aqui, é o 
pedido do deputado José Esmeraldo.  

Quero fazer esse pedido, esse apelo. 
Ninguém conhece mais a região do que eu. 
Nenhum político conhece a região mais do que 
eu.  Pode conhecer igual, mas, mais, não! Então, 
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fica aqui o apelo do deputado José Esmeraldo, 
capitaneado pelo Etevaldo e pela Edilene, que 
estão aqui representando uma grande 
quantidade de pessoas da região. Vieram, 
inclusive, com chuva, ao meu escritório em 
Bento Ferreira. E eu estou fazendo esse apelo. 
Eu agora entrei, entrei para resolver. Eu não 
entrei para brincar, não entrei para fazer 
audiência pública, eu entrei para resolver o 
problema, porque o que interessa é a solução. E 
essa solução está na mão do Raphael e está 
também na mão do Gilmar, que inclusive foi lá, 
eu tive essa informação.  

Então, meu apelo, Raphael, é 
exatamente que os ônibus que entram por 
dentro de Santo André quando vêm para 
Vitória, para o centro, que, quando eles 
voltarem, passem pelo mesmo local. Esse é um 
pedido simples, fácil de resolver, e nós estamos 
fazendo essa solicitação aqui hoje, nessa quarta-
feira chuvosa, mas que nós estamos 
trabalhando! A eleição passou, agora nós 
estamos trabalhando exatamente para trazer 
melhor qualidade de vida para esse povo 
lutador, batalhador e trabalhador.  

Esse é um pedido da população, dos 
moradores do bairro Santo André, feito pelo 
deputado José Esmeraldo, que tem grandes 
amigos, vários amigos. Inclusive, o Etevaldo é 
um deles. Por isso, o nosso apelo é exatamente 
esse, que o ônibus, quando voltar, passe no 
mesmo itinerário. É isso o que queremos, para 
que os usuários possam ser atendidos.  

Hoje, está a maior dificuldade! Uma 
senhora tem que caminhar na chuva, pessoas 
idosas, pessoas com comodidades, pessoas com 
dificuldades, e isso não está certo. Por isso, 
nesta minha fala hoje, no meu tempo, estou 
fazendo este apelo, e volto a citar ao diretor 
presidente Raphael Trés, para que ele volte, ou 
seja, o mesmo itinerário quando vem, o mesmo 
itinerário quando chega. É isso o que eles 
querem, mais nada! Qual é a dificuldade? 
Nenhuma dificuldade! Acredito que está 
faltando boa vontade.  

E se precisar, vou voltar vezes aqui. Eu 
represento uma parcela razoável daqueles 
moradores lá. Como deputado estadual, vou 
fazer a minha parte, não fazendo indicação, não 

fazendo procedimento burocrático. O que a 
população quer é a solução, o que a população 
quer é resolver. E resolver tem que ser tête-à-
tête. E é isso que eu sei fazer e faço bem, sou 
preparado para isso, sou competente para isso, 
tenho boa vontade para isso e sei e conheço a 
dificuldade daqueles moradores. Por isso, fica o 
nosso apelo aqui.  

Raphael é um cara com quem eu sempre 
me dei bem, que é o presidente da Ceturb, 
Raphael Trés. E tenho certeza de que ele vai ver 
isso aqui com bons olhos. Porque vou voltar ao 
assunto. Vou voltar ao assunto porque isso é de 
interesse da população do bairro Santo André. O 
bairro Santo André não pode ficar subjugado; o 
bairro Santo André não pode ficar com seus 
moradores, centenas de moradores, sem ter 
uma resposta favorável.  

Isso é muito fácil de resolver! Não 
podemos é burocratizar, não podemos trazer 
problema para quem já tem um monte de 
problema lá. Vamos facilitar a vida desse povo. 
Vamos colocar o ônibus voltando pelo mesmo 
lugar. Qual é a dificuldade? Está faltando o quê? 
Boa vontade? E vou voltar!  

Quero, aqui, novamente, citar o Raphael. 
Sempre me dei bem com ele. E quero continuar, 
Raphael, me dando bem com você. Rapaz, você 
pode e deve trazer os ônibus de volta pelas 
mesmas ruas; entra pela Sipolatti, e vamos ali 
caminhando. Você resolve o problema.  

Será que esse povo não tem vez? Será 
que esse povo tem que ficar sempre sofrendo?  
Será que esse povo, os seus representantes, e 
aqui tem um, independente do que acontecer, 
tem um aqui, porque conheço a região e sei da 
dificuldade que os seus moradores passam em 
função de, muitas vezes, o setor competente 
não atender.  

Não vou fazer indicação, porque isso aí é 
papo-furado, é conversa-fiada. Vou para cima! E 
estou aqui citando o Raphael. Inclusive, lá já 
teve um gerente chamado Gilmar; deu muita 
gente, mas não resolveram nada! 

 Não estou fazendo movimento. Se eu 
for lá, vai vir dezenas... Prefiro trabalhar aqui e 
resolver o problema.  

Quero voltar aqui, Raphael, para te 
agradecer porque os ônibus voltaram, estão 
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voltando; de onde eles saem eles vão voltar. Vai 
mudar nada. Porque na volta, por onde estão 
passando, não está atendendo como deveria, de 
fato, a população.  

Estou aqui recebendo o pedido, citei o 
nome, de uma pessoa que mora há dezenas de 
anos na região, um comerciante antigo que 
conhece tudo e que veio me fazer este pedido. E 
estou fazendo a minha parte, e vou fazer a 
minha parte; a volta do ônibus, quando ele vem, 
a volta pelo mesmo local que ele vem. Ele vai e 
vem pelo mesmo local. É isso só. É muito fácil. 
Não adianta ficar com blá, blá, blá, blé, blé, blé, 
porque isso não resolve. O que resolve é só a 
boa vontade e acabou. 
 Obrigado. 

Saudar aqui todos os amigos. E estou 
vendo aqui o Dr. Rafael, gente boa; estou vendo 
aqui... 

E parabéns ao nosso Delegado Danilo 
Bahiense. Esse projeto seu, Bahiense, foi muito 
importante, com relação às córneas. Pensa bem, 
como você falou, três mil pessoas... Como não 
tinha essa oportunidade, esse projeto de sua 
autoria, essas córneas eram, vamos botar na 
linguagem popular, jogadas fora. Agora, isso vai 
melhorar a vida de muita gente. E você sempre 
foi um bom deputado, reconheço isso, dentro 
da Assembleia Legislativa. 

Um abraço e até a próxima. 
Muito obrigado.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - PATRIOTA) – Muito bem! 
O deputado José Esmeraldo falou treze 

minutos. Na verdade, são 10h26min e temos 
bastante tempo. Então, quando estou 
presidindo, não gosto de dar só os cinco 
minutos. Estou infringindo o Regimento Interno, 
mas, na verdade, é para dar oportunidade dos 
colegas falarem. Isso aqui é Casa de falar, já 
votamos o que tinha que votar, então, 
realmente, vamos falar. Os outros deputados 
que falarão poderão falar o mesmo tempo do 
deputado José Esmeraldo. 
 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
(PDT) - Quero te agradecer, deputado Doutor 
Hércules, quero agradecer a V. Ex.ª que terá 

sempre o meu respeito, independente que seja 
da tribuna da Assembleia ou onde quer que o 
senhor esteja. Como deputado, sempre brinquei 
com o senhor que, se o senhor fosse prefeito de 
Vila Velha, o senhor ia criar um problema lá para 
o pessoal porque o senhor chega cinco horas da 
manhã. Está igual ao Euclério lá em Cariacica. O 
senhor é um cara trabalhador e, realmente, é 
uma perda muito grande a sua ausência na 
tribuna da Assembleia, porque o senhor é um 
cara que trabalha muito, não tem preguiça, é 
um assíduo. 

Meus parabéns, Hércules Silveira. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - PATRIOTA) – Muito obrigado, 
deputado José Esmeraldo. 

Já que V. Ex.ª falou sobre Vila Velha, hoje 
está uma brincadeira em Vila Velha porque o 
Max Filho está pedindo ao prefeito para ligar a 
bomba, e na época das enchentes o então 
vereador Arnaldinho Borgo mandava o Max 
Filho ligar a bomba. Agora, o Max Filho está 
mandando o Arnaldinho ligar a bomba porque 
está um problema de enchente em Vila Velha, e 
a gente sabe que não é por isso. Mas, obrigado, 
José Esmeraldo. 

 Esclarecendo ainda com relação ao 
tempo, é bom esclarecer isso, na segunda e 
terça-feira temos a fase das Comunicações, 
cinco minutos cada um. Depois, tem o 
Expediente, em que a gente faz a votação, e 
teremos ainda o horário da liderança, e cada 
líder tem quinze minutos para falar. Depois do 
horário da liderança, temos os oradores 
inscritos ali no livro, e esses têm dez minutos.  

Então, esse é o rito. E qualquer deputado 
que tenha alguma dúvida com relação ao 
Regimento Interno, é só falar: Eu quero invocar 
o art. 140, do Regimento Interno. Aí ele vai falar 
também qual dúvida que ele tem de 
interpretação do Regimento Interno. Acho que 
vou sair daqui aprendendo alguma coisa. 

Então, na verdade, é isso. Hoje, sessão 
híbrida ou virtual, cada deputado tem cinco 
minutos, e não tem orador inscrito e também 
não tem a fase das lideranças. 

Próximo deputado, pela ordem 
alfabética, é o deputado Dr. Rafael Favatto. 
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O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) – Obrigado, deputado Hércules; 
deputado José Esmeraldo, que me antecedeu 
aqui também; deputada Janete; deputado 
Majeski; deputado Xambinho; e deputados que 
estão presentes na sessão virtual e na sessão 
plenária da Assembleia. 

Hoje, quero somar à fala do deputado 
Hércules e do deputado Ferraço, da despedida 
do doutor Adalto, doutor Adalto Dias Tristão, 
um amigo que está completando setenta e cinco 
anos e, por isso, está se aposentando do 
tribunal, depois de anos e anos de serviço 
prestado ao estado do Espírito Santo, com 
retidão, como a deputada Raquel disse, desde 
quando era diretor de escola até chegar ao 
cargo de desembargador, o ápice da carreira 
jurídica aqui no estado do Espírito Santo. E sua 
família maravilhosa, que sempre esteve ao seu 
lado. Então, a sua esposa, os seus filhos, que 
Deus abençoe. Agora, vai curtir a sua vida de 
aposentado, mas eu acho que na carreira 
jurídica ainda, porque ele tem muito a 
contribuir com este estado do Espírito Santo.  

E lembrar também que nós estamos no 
mês de novembro. O deputado Hércules já falou 
sobre este tema aqui do Novembro Azul. Nós 
tivemos o Outubro Rosa. São dois meses 
importantes que nós temos, no ano, de 
prevenção das doenças: o câncer de mama, no 
Outubro Rosa, e o câncer de próstata, no 
Novembro Azul. São dois apenas que são os 
mais importantes e que acometem o maior 
número de pessoas.  

Mas nós estamos percebendo, de um 
tempo para cá – o Doutor Hércules, que é 
médico, eu e alguns outros colegas –, muitos 
jovens até quarenta anos sofrendo infartos, 
infarto do miocárdio, e passando por problemas 
cardíacos e respiratórios.  

Então, acho que a gente tem que usar 
este mês de novembro, esse final de ano que 
está chegando, para que a gente possa iniciar o 
ano de 2023 com muita saúde, para fazer um 
check-up, dar uma olhadinha no seu coração, 
dar uma olhadinha no seu sistema cardíaco, dar 
uma olhadinha na sua mama ou na sua próstata, 
dar uma olhadinha no seu aparelho locomotor. 
Você, que está me ouvindo aí, para fazer um 

check-up geral realmente em você, para se cuidar, 
para que você possa ter uma vida aí com muita 
paz e muita saúde nesse ano de 2023.  

Então, eu acho que nós não somos 
perfeitos, mas nós buscamos a perfeição. Esta é a 
nossa vida, nós trabalhamos diuturnamente, mas 
esses afazeres não podem suplantar, superar os 
nossos cuidados também, o cuidado do dia a dia, 
fazer a sua caminhada, fazer o seu exercício, fazer 
a sua atividade física, para que você possa fazer a 
manutenção do seu corpo. Nada mais é do que a 
manutenção do seu maior bem, que é o seu corpo 
e a sua saúde.  

Então, nós precisamos, todos nós 
precisamos desse cuidado com o nosso corpo. Não 
é um cuidado excessivo, como tem muitas pessoas 
também que têm um cuidado excessivo e, aí, 
passa a ser até patológico, mas um cuidado do dia 
a dia, um cuidado em que a gente tem que 
praticar pelo menos três vezes na semana 
atividade física, se cuidar, para a nossa 
sobrevivência e nossa longevidade.  

Ao longo do tempo, muitas pessoas têm 
vivido mais. Antigamente, com cinquenta anos, já 
era considerado idoso, já era considerada uma 

pessoa idosa, com características mesmo de 
pessoa idosa. Hoje, nós temos pessoas vivendo 
mais de cem anos já entre nós. E a nova 
geração, essa nova geração, ela já deve viver 
mais de cem anos. Só que precisa de cuidado. 
Não adianta chegar aos cem anos com muitos e 
muitos problemas; precisa chegar com saúde. E, 
para isso, para que isso aconteça, nós 
precisamos realmente cuidar do nosso corpo, 
cuidar do nosso sistema imunológico, cuidar do 
nosso sistema cardíaco e prevenir as doenças 
mais graves, que hoje a grande maioria tem um 
arsenal muito grande não só de remédio, mas 
também de exercícios que possam contribuir 
para a longevidade.  

Hoje, os hormônios estão muito aí em 
uso também, com muita sabedoria e muito 
discernimento. Tem que usar mesmo; 
realmente, eu acho que a gente precisa usar, 
repor essa essas taxas hormonais, essas 
dosagens hormonais nas pessoas, para que elas 
possam ter uma qualidade de vida ainda 
melhor, só que, para isso, você precisa fazer os 
seus exames, se cuidar, e é isso que nós 
estamos falando aqui.  
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 Ainda hoje, ainda no ano de 2022, nós 
estamos encontrando homens e mulheres com 
câncer já em estado até inoperável, por falta de 
cuidado, por falta de atenção com o seu corpo, 
com a sua mente. Então, nós precisamos, sim, não 
apenas trabalhar, não apenas exercer as 
atividades, mas também nos cuidar. 
 O Estado tem um papel fundamental e 
importante nessa história, oferecer ao cidadão os 
exames – a mamografia, o exame de próstata –; 
esses exames, que nós precisamos fazer no dia a 
dia, precisam ser ofertados com mais facilidade. 
São exames básicos, exames que todos 
precisamos fazer. No caso das mulheres, o 
preventivo, um ultrassom endovaginal, a 
mamografia. No caso dos homens, o PSA, que é o 
exame de sangue, o exame de próstata, e os 
demais exames que nós precisamos fazer. 
 Precisamos também pensar em exames 
mais sofisticados, mas quando há uma 
necessidade e um pedido correto por parte do 
médico. Não adianta ficar fazendo ressonância, 

tomografia de maneira desnecessária, sem 
indicação. Precisa ser feito é com uma correta 
indicação médica, mas, quando for 
corretamente indicado, ele precisa chegar até a 
população, ter um local para fazer esses exames 
de maneira digna, de maneira que a pessoa não 
fique esperando dois, três, quatro meses para 
fazer um determinado tipo de exame. 
 Então, esse é o nosso pedido, o nosso 
apelo para que essas pessoas tenham acesso à 
saúde de maneira universal, realmente, em 
todas as suas fases. Mas, na saúde, o que chama 
mais a atenção é que a prevenção é a alma do 
negócio, como se diz. Então, se você se previne, 
se você se cuida, você raramente vai chegar a 
ter que abrir mão de algum exame mais 
específico, porque você já vai estar sendo 
acompanhado anualmente pelo seu médico, 
fazendo todos os exames básicos. Então, só em 
casos mais raros mesmo, quando for 
estritamente necessário, você vai precisar fazer 
algo para suplementar isso, uma colonoscopia, 
uma endoscopia, um exame que você requer 
uma atenção maior. Mas esses exames também 
precisam ser ofertados a nossa população, de 
maneira não só de diagnóstico, mas também de 
prevenção de algumas doenças. Então, por isso 
que é importante. 

 Todo ano, tem dois meses específicos – o 
mês das mulheres, que é outubro, e o mês dos 
homens, que é o mês de novembro –, quando 
todos nós, homens e mulheres, devemos fazer os 
nossos exames. Ah, eu não consigo fazer em 
outubro, não consigo fazer em novembro. Mas 
escolha o seu mês no ano, pelo menos um mês, 
para você cuidar de você, fazer os seus exames, 
dar uma atenção básica ao que você precisa fazer 
para, no próximo ano, você ter energia, saúde, 
cuidar de sua família, estar com os seus amigos, 
estar com as pessoas que você ama e se cuidar. 
 Então, esta é a palavra de hoje: cuidado, 
atenção com a sua saúde, cuidado com a sua 
saúde, para que você possa realmente estar na 
sua plenitude, no seu dia a dia. 
 Um exemplo grande disso é Doutor 
Hércules, que cuida da saúde de tantas pessoas, 
mas também se cuida, faz as suas atividades, faz o 
seu exercício, tem um cuidado com a sua saúde e 
por isso parece que tem cinquenta anos de idade, 
com essa energia toda que a gente está vendo e 
vê todos os dias, no dia a dia da Assembleia. O 
deputado José Esmeraldo também, que é bem 
cuidado. Então, nós precisamos de pessoas assim 
com sabedoria, porque a experiência, na vida da 
gente... Alguém pode assaltar a gente e tirar o 
celular, tirar a carteira, mas a inteligência, a 
sabedoria, ninguém consegue tirar. Só quando tira 
a vida da pessoa, então a gente precisa mesmo 
desse cuidado, dessa atenção ao longo da nossa 
existência. 
 Obrigado, deputado Hércules. Obrigado, 
demais deputados. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 
– PATRIOTA) – Obrigado, Dr. Rafael. 

É interessante que a gente não só 
recomendar, mas a gente fazer também. Segunda-
feira eu fiz exame com o doutor Eduardo 
Marsiglia, que é o meu andrologista. Aproveitando 
o Novembro Azul, que a gente faz tanta menção, 
eu também já fiz o meu exame na segunda-feira, 
eu estou aguardando agora os resultados do 
exame de sangue e o dos hormônios. 

E fui colher sangue em um laboratório, eu 
vou falar o nome, não é propaganda, o Pretti, meu 
amigo Pretti, e chegando lá uma moça foi tirar o 
meu sangue, Bruna, e falou assim: Olha, eu nasci 
com você! Trinta anos atrás no Hospital 
Evangélico, terceiro andar do Hospital Evangélico 
era ainda maternidade; hoje é centro cirúrgico. 
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Próximo orador inscrito, deputado Emílio 
Mameri, Dr. Emílio Mameri. (Pausa) 

Ausente. 
O próximo orador inscrito sou eu, mas eu 

não vou usar a tribuna, só vou fazer o registro. 
Primeiro dar um bom-dia para a Renata e para a 
Gisele. Infelizmente hoje elas não estão 
transmitindo para a comunidade surda, porque 
está com problema na transmissão da televisão, 
mas estão sentadinhas de plantão ali, a Renatinha 
e a Gisele. Muito obrigado! 

Então, já dei bom dia para a comunidade 
surda. 

 

(É feita a saudação em Libras) 
 

 Hoje é lembrado o Dia Nacional de 
Atenção à Dislexia. A data tem como objetivo 
conscientizar a população e também alertar sobre 
a importância do diagnóstico precoce desse 
transtorno. Com isso, é importante que a família 
fique atenta caso os sintomas apareçam e 
ofereçam a devida atenção para que a criança não 
se sinta negligenciada. 
 Então, quando você vê a criança falando 
alguma palavra realmente com dificuldade de 
expressar o que ela quer dizer, de fazer frase 
completa, a sílaba completa, então, procure olhar 
essa criança com mais atenção. 
 Próximo orador, deputado Danilo 
Bahiense. Delegado Danilo Bahiense. 
 

 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – (PL) 
– Bom dia, presidente! Bom dia senhores 
deputados, deputadas, todos que nos assistem 
pela TV Assembleia e aos servidores desta Casa. 
 Doutor Hércules, hoje se comemora o dia 
do Policial Federal. Uma data muito importante, 
uma categoria que tem prestado relevantes 
serviços à população do nosso querido Brasil. 
Então, eu quero aqui parabenizar a todos policiais 
federais na pessoa do superintendente regional, 
doutor Eugênio Ricas. 
 No dia 18 agora de novembro, comemora-
se, também, o Dia Nacional do Conselheiro 
Tutelar. É uma função que foi criada em 1990 
juntamente com o ECA, que é o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, que é 17 de novembro 
de 2021. Então, essa data é muito importante, é 
uma data comemorativa no Dia Nacional do 
Conselheiro Tutelar. 
 No entanto, aqui no estado do Espírito 
Santo, a situação dos nossos conselheiros é uma 

situação até lamentável. Os conselheiros 
trabalham em ambientes insalubres, na sua 
grande maioria, não têm material nenhum, eles 
não têm papel, não têm caneta, celulares 
desligados por falta de pagamento, na sua grande 
maioria, não têm computadores, não têm 
impressoras. Eles estão à mercê de tudo, eles não 
têm sequer insígnia que os identifique, e um 
colete para identificá-los quando saírem às ruas. 
 Então, nós temos lutado bastante com 
relação as nossos conselheiros tutelares para que 
eles tenham uma nova realidade. A situação deles, 
realmente, é a pior possível e o salário também. 
Eles trabalham com exclusividade e recebem 
apenas um salário-mínimo, razão pela qual nós 
fizemos uma série de indicações, já estamos 
fazendo gestão junto ao Tribunal de Justiça do 
Estado do Espírito Santo para que a gente consiga 
parte dos recursos, das penas pecuniárias para 
minimizar a situação dos conselheiros. 
 Mas, também, fizemos algumas 
solicitações ao Ministério da Mulher e alguns 
recursos já vieram para o estado, assim como 
veículos, computadores, geladeiras, ar-
condicionado e outros equipamentos para que a 
gente possa dar um atendimento de qualidade as 
nossas crianças e aos seus responsáveis. 

Presidente, outro assunto que gostaria de 
falar é com relação aos plantões da Polícia Civil do 
Estado do Espírito Santo. A Polícia Civil do Estado 
do Espírito Santo tem trabalhado ultimamente 
com plantão à distância, ou seja, uma ocorrência 
que é atendida em São Mateus o delegado está 
aqui em Vitória.  

Nós tivemos recentemente um caso de um 
cidadão fugindo do tráfico, invadiu a casa da 
minha filha em Cariacica, e nós fomos para o 
plantão, já à noite, cheguei com ela à noite no 
plantão, por volta de 22h. E uma ocorrência 
simples, completamente simples, seria apenas um 
termo circunstanciado. Mas o que ocorreu? Ali só 
havia dois policiais: uma policial feminina 
registrando a ocorrência, na frente, e um policial 
já com uma certa idade nos fundos para atender a 
Polícia Militar e as demais ocorrências. Ficamos 

ali, presidente, por volta de três horas, mais ou 
menos, aproximadamente três horas 
aguardando para ter o desfecho de um termo 
circunstanciado, que pode ficar pronto em vinte 
minutos. Por que isso? Porque não temos 
delegados nas nossas unidades. Vejam, uma 
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cidade do tamanho de Cariacica com apenas dois 
policiais durante a noite. Durante o período em 
que estávamos ali, inclusive, chegou um cidadão 
bastante alterado que eu, como delegado 
aposentado, tive que dar um apoio, juntamente 
com o vigia da região, para que esse cidadão 
acabasse não quebrando a parte interna no DPJ. 

Semana passada fomos procurados aqui 
por algumas pessoas, inclusive um advogado, que 
tiveram um problema com uma ocorrência de 
uma apropriação indébita de um caminhão. Esse 
caminhão foi apropriado por uma determinada 
pessoa já há uns seis meses, foi formalizada a 
ocorrência na Polícia Civil, e naquele dia da 
semana a Polícia Rodoviária Federal conseguiu 
abordar esse cidadão com esse caminhão lá em 
São Mateus. A ocorrência foi para a regional de 
São Mateus. Ela chegou ali por volta de 9h a 10h 
aquela ocorrência. Não havia delegado, como não 
existem mais delegados nos plantões, os 
delegados ficam aqui em Vitória, eles atendem de 
forma on-line. O que ocorreu? Depois de 
aproximadamente dez horas de espera o 
caminhão acabou sendo entregue para quem 
cometeu o crime de apropriação indébita. Vejam 
que situação lamentável! 

Esse final de semana também fui 
procurado por uma pessoa aqui em Vila Velha, 
que teve seu veículo danificado. Alguém chegou 
próximo ao veículo durante a madrugada e com 
um martelo quebrou o vidro traseiro. Um veículo 
caro, um vidro caríssimo e raro para encontrar 
porque o veículo é importado. E para registrar a 
ocorrência foi uma luta, mas conseguiu-se 
registrar a ocorrência na regional. Só não tinha 
ninguém para assinar o ofício para encaminhar o 
veículo à perícia. Esse veículo teria que passar por 
uma perícia de danos e também para que fossem 
coletadas supostas impressões digitais no martelo 
porque quem danificou o veículo utilizou um 
martelo e esse martelo caiu dentro do veículo. E 
não tinha ninguém que pudesse agilizar. 

Anteontem, mesmo num dia de feriado, 
um cidadão voltou a me procurar porque não 
tinha ninguém para assinar o ofício. Nós fomos 
acionar um delegado em casa, quer dizer, o 
delegado daquela delegacia distrital, que estava 
obviamente de folga, e ele prontamente nos 
atendeu, fazendo o ofício para que aquele veículo 
pudesse ir para a Política Técnica ser periciado. 
Vejam que situação lamentável! 

Temos cobrado desde o primeiro dia do 
nosso mandato a recomposição do efetivo da 
Política Civil do Estado do Espírito Santo. Sabemos 
que hoje, mesmo após o concurso de 2018, 
estamos com défice de mais ou menos mil e 
quatrocentos servidores e, com isso, muitas das 
nossas delegacias têm sido fechadas, como é o 
caso aqui de Vitória, delegacia do Centro fechada, 
a delegacia de Jucutuquara, Maruípe, São Pedro. 
Na Serra: Serra Sede, André Carloni, Novo 
Horizonte. Inclusive estivemos semana passada 
fazendo uma visita ao secretário-chefe da Casa 
Civil, expondo essa situação porque realmente é 
lamentável.  

Vejam os senhores. Há pouco tempo, 
agora, homenageamos um cabo da Polícia Militar 
aqui na Assembleia Legislativa. Ele é um cabo do 
Trânsito. Esse cidadão estava passando pelo 
Contorno e presenciou alguns elementos 
praticando alguns assaltos. Já tínhamos sido 
acionados um pouco antes pela família, 
levantamos a ERB do telefone do rapaz, que 
trabalhava, inclusive, no veículo, como defensor, 
um veículo de aplicativo. E, naquele dia, foi 
checado, e o telefone dele parou de funcionar 
próximo à regional de Cariacica. Mas esse cabo 
acabou presenciando alguns elementos fazendo 
alguns assaltos, ele acionou a Polícia Militar, foi 
seguindo o veículo, e os elementos acabaram 
sendo presos, maiores, e menores, apreendidos. 
E, na regional, como havia um delegado de 
plantão, havia uma equipe lá para trabalhar, essa 
equipe acabou tirando dos elementos onde estava 
o motorista de aplicativo, que era exatamente o 
que estaria conduzindo aquele veículo.  
 Esse motorista foi achado em local ermo, 
amarrado, inclusive de arames, pelos pés e pelas 
mãos. Certamente, se não tivesse um delegado na 
regional naquele dia, certamente, se não tivesse 
um efetivo razoável na regional naquele dia, esse 
rapaz teria sido assassinado por aquela quadrilha, 
o que é lamentável. 
 Então, nós conclamamos, mais uma vez, o 
governador do Estado, já fizemos isso também 
com o secretário-chefe da Casa Civil, mas 
conclamamos o Governo do Estado para que dê 
uma atenção, a população merece um tratamento 
diferenciado.  
 As ocorrências não podem ser tratadas 
simplesmente à distância. Eu já recebi uma 
ocorrência onde uma senhora foi à minha 
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delegacia reclamar do tratamento que estava 
recebendo do marido. Um marido violento, um 
marido que praticou algumas violências físicas 
contra ela. E ali, como havia um delegado, eu 
estava presente, conversei bastante tempo com 
aquela senhora, aquela senhora acabou 
denunciando um crime de homicídio praticado por 
aquele cidadão. E quando ela se arrependeu, eu já 
estava com a arma apreendida e já estava 
também com o cidadão preso. Razão pela qual é, 
sim, importante a presença de um delegado em 
uma unidade policial, como é importante a 
presença de um médico num hospital, num 
ambulatório ou num pronto-socorro. 
 E, para finalizar, presidente, eu quero aqui 
voltar a falar do Celso Marvila. O Celso Marvila, o 
perito oficial criminal da Polícia Civil, estava no 
jóquei dia 03/08, 03 de agosto, ele estava no 
Jóquei Clube e desapareceu. No dia seguinte, nós 
recebemos denúncia, checamos a denúncia, era 
autêntica. O Celso Marvila foi assassinado e o seu 
corpo desovado em algum local que não foi ainda 
encontrado. Nós sabemos quem matou o Celso 
Marvila, sabemos quem mandou assassinar o 
perito Celso Marvila e sabemos a motivação do 
crime.  

Passamos todas essas informações para a 
DHPP, cobramos do Governo uma força-tarefa 
para que pudesse ser elucidado o mais rápido 
possível, estamos recebendo aqui pedidos de 
amigos e da própria família, que querem uma 
resposta, e já se passaram três meses e meio sem 
que qualquer resposta tenha sido dada aos 
familiares ou à sociedade. 
 Então, nós conclamamos o Governo do 
Estado para que dê uma resposta à família e uma 
resposta aos amigos e à sociedade. Porque, 
quando um agente de segurança é atingido pelo 
crime, a situação realmente é lamentável. 
 Muito obrigado, presidente. 

Retorno a palavra a V. Ex.ª. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 
– PATRIOTA) – Próximo orador, deputado Dary 
Pagung. (Pausa) 
 Ausente. 
 Coronel Alexandre Quintino. (Pausa) 
 Ausente. 
 Deputado Carlos Von. (Pausa) 
 Ausente. 
 Deputado Capitão Assumção. 

 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – Vou 
declinar, presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 
– PATRIOTA) – Declina? 
 

 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – (PL) – 
Exatamente, presidente, obrigado. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 
– PATRIOTA) – Declinou. 
 Deputado Bruno Lamas. (Pausa) 
 Ausente. 
 Deputado Alexandre Xambinho. (Pausa) 
 Ausente. 
 E, o último deputado, deputado Adilson 
Espindula. (Pausa) 
 Também ausente. 
 Então, vamos chegando ao final da nossa 
sessão, 10h54min. 
 Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão. Antes, porém, convoco as 
senhoras deputadas e os senhores deputados para 
a próxima, que será ordinária, segunda-feira, dia 
21, a hora regimental. Para a qual designo: 
Expediente, o que ocorrer. Ordem do Dia: a 
mesma pauta da presente sessão, exceto as 
matérias votadas hoje. 
 Está encerrada a sessão. 
 Vamos em paz e com Deus. Saúde, saúde, 
saúde. 
 

(Comunicamos que a Ordem do 
Dia da próxima sessão ordinária é 
a seguinte: Discussão única, em 
regime de urgência, dos Projetos 
de Lei n.os 205/2022, 469/2022, 
50/2022, 274/2022, 135/2018, 
17/2019 e 46/2022; discussão, nos 
termos artigo 81, § 3.º do 
Regimento Interno, da Proposta 
de Emenda Constitucional n.º 
04/2021)  

 

Encerra-se a sessão às dez horas e 
cinquenta e cinco minutos.  

 

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

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