
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXPEDIENTE 

14ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA 

DIA: 18.03.2019 - 15:00 HORAS 

 

1ª PARTE: EXPEDIENTE PARA SIMPLES DESPACHO 

 

 

1. Ofício nº 40/2019, do Deputado Dr. Rafael Favatto, indicando o Reverendo Pastor 

Alexsandro Costa, Presidente da CONFRADES - Convenção Fraternal das 

Assembleia de Deus  no Espírito Santo  para utilizar a Tribuna Popular, no próximo 

dia 1º de abril de 2019.  

 

2. Ofício nº 01/2019, do Presidente da Comissão de Assistência Social, Socioeducação, 

Segurança Alimentar e Nutricional Comissão encaminhando o Relatório Mensal da 

Comissão Referente ao mês de FEVEREIRO/2019.  

 

3. Ofício nº 05/2019, do Deputado Fabrício Gandini, comunicando a instalação da 

Frente Parlamentar de Fiscalização de Obras de Coleta e Tratamento de Esgoto na 

Grande Vitória, autorizada pelo Ato nº 484, de 13 de fevereiro de 2019, publicado no 

DPL em 14 de fevereiro de 2019, quando foram eleitos para Presidente, o Deputado 

Fabrício Gandini e para Secretário Executivo, o Deputado Alexandre Xambinho.  

 

4. Ofício nº 06/2019, do Deputado Fabrício Gandini, comunicando a instalação da 

Frente Parlamentar de Fiscalização do TAC do Pó Preto, autorizada pelo Ato nº 483, 

de 13 de fevereiro de 2019, publicado no DPL em 14 de fevereiro de 2019, quando 

foram eleitos para Presidente, o Deputado Fabrício Gandini e para Secretário 

Executivo, o Deputado Alexandre Xambinho.  

 

5. Ofício nº 07/2019, da Deputada Janete de Sá, comunicando a instalação da Frente 

Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher e Combate à Violência Familiar e 

Doméstica, autorizada pelo Ato nº 294, de 06 de fevereiro de 2019, publicado no 

DPL em 07 de fevereiro de 2019, quando foram eleitos para Presidente, a Deputada 

Janete de Sá e para Secretária Executiva, a Deputada Iriny Lopes.  

 

6. Emenda Substitutiva nº 01/2019, do Deputado Doutor Hércules, ao Projeto de Lei nº 

116/2019,  de sua autoria,  que Institui a Semana Estadual de Sensibilização e Defesa 

dos Direitos dos Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais.   
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7. Mensagem nº 021/2019, do Governador do Estado, encaminhando Veto Total aposto 

ao Projeto de Lei nº 59/2019, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini que dispõe 

sobre a preferência de idosos, grávidas, pessoas com criança de colo, com 

deficiência ou com mobilidade reduzida em todos os assentos dos veículos de 

transporte coletivo público do Estado.  

 

8. Mensagem nº 022/2019, do Governador do Estado, encaminhando Veto Parcial 

aposto ao Projeto de Lei nº 57/2019, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini que 

Dispõe sobre a proibição da entrada, permanência e/ou hospedagem de crianças e/ou 

adolescentes em motéis e/ou estabelecimentos congêneres e dá outras providências.  

 

9. Projeto de Lei nº 159/2019, do Deputado Doutor Hércules, proibindo a cobrança de 

“taxa de conveniência” em vendas de ingressos pela Internet.  

 

10. Projeto de Lei nº 153/2019, do Deputado Lorenzo Pazolini, proibindo a cobrança de 

“taxa de conveniência” por parte de sites e/ou aplicativos na compra pela internet de 

ingressos em geral, como shows, peças de teatros, cinemas, e outros similares, 

dentro do Estado, e dá outras providências.  

 

11. Projeto de Lei nº 154/2019, do Deputado Fabricio Gandini, dispondo sobre a 

temperatura ade uada a ser o servada na climati a  o dos esta elecimentos p  licos 

de sa de no  stado   

 

12. Projeto de Lei nº 155/2019, do Deputado Fabrício Gandini, que determine que os 

esta elecimentos  anc rios  no  m ito do  stado  divul uem aos consumidores o 

direito de contrata  o das contas dos tipos corrente  poupan a e di ital  com rol de 

servi os essenciais  sem a co ran a de tari as   

 

13. Projeto de Lei nº 156/2019, do Deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre a 

prioridade na marcação de consultas dermatológicas e oftalmológicas às pessoas 

com acromatose (albinismo) no Estado.  

 

14. Projeto de Lei nº 157/2019, do Deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre a 

prioridade na marcação de consultas dermatológicas e oftalmológicas às pessoas 

com Vitiligo no Estado.  

 

15. Projeto de Lei nº 158/2019, do Deputado Capitão Assumção, que proíbe a cobrança 

por estimativa por parte das empresas fornecedoras de água, energia elétrica e gás e 

dá outras providências.  
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16. Projeto de Lei nº 160/2019, do Deputado Doutor Hércules, dispondo que todos os 

envolvidos na cadeia produtiva de fármacos em geral, ficam obrigados a estruturar e 

implementar sistemas de logística reversa, para que essas substâncias e suas 

embalagens sejam direcionadas à coleta em locais previamente estabelecidos, de 

forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos 

sólidos.  

 

17. Projeto de Lei nº 161/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, tornando obrigatória 

a coleta e destinação final pelos revendedores de bebidas em garrafas de vidro do 

tipo não retornáveis, na forma que especifica.  

 

18. Projeto de Lei nº 162/2019, do Deputado Marcos Garcia,  dispondo sobre a  

obrigatoriedade de utilização de avisos sonoros em instituição bancária do Estado, 

visando o atendimento inclusivo às pessoas com deficiência visual.  

 

19. Projeto de Lei nº 163/2019, do Deputado Carlos Von, que institui e estabelece a 

campanha anti-bullying nas escolas públicas e privadas do Estado.  

 

20. Projeto de Lei nº 164/2019, do Deputado Carlos Von, que cria o Programa de 

Prevenção e Combate à Jogos que induzem crianças e adolescentes a prática de 

homicídios, automutilação e ao suicídio.  

 

21. Projeto de Lei nº 165/2019, do Deputado Marcos Garcia, que obriga os 

estabelecimentos de ensino no Estado a fornecer diploma em braile para alunos com 

deficiência visual na conclusão do ensino médio e ensino superior.  

 

22. Projeto de Lei nº 166/2019, do Deputado Capitão Assumção,  dispondo sobre a 

obrigatoriedade da execução do Hino Nacional e do Hino do Espírito Santo, além de 

outros de exaltação à pátria, em todas as escolas públicas e privadas de ensino 

fundamental e de ensino médio no âmbito do Estado.  

 

23. Projeto de Lei nº 167/2019, do Deputado Capitão Assumção, assegurando às pessoas 

com deficiência visual, o direito à obtenção das certidões de Registro Civil 

confeccionadas em Sistema de Leitura Braille, bem como, em sistema convencional 

ortográfico, ou seja, impressa em tinta ou escrita no âmbito do Estado.  

 

24. Projeto de Lei nº 168/2019, do Deputado Capitão Assumção, que institui, no Estado, 

o Dia do Profissional em Radiologia.  

 

25. Projeto de Lei nº 169/2019, do Deputado Dr. Rafael Favatto,  que dispõe sobre o  

exercício da atividade e a designação da profissional doula são  prerrogativas das 

profissionais de que trata esta Lei.  
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26. Projeto de Lei nº 170/2019, do Deputado Dr. Rafael Favatto,  que institui o 

“Pro rama Toda Mulher Merece uma Doula”   ue reunir  e  ormular  políticas 

públicas referentes à atuação destas profissionais na atenção à saúde no ciclo 

gravídico-puerperal, no âmbito do Estado. 

 

27. Projeto de Lei nº 172/2019, do Deputado  Adilson Espíndola, que acrescenta o § 3º 

ao Art. 34 da Lei Estadual nº 10.179/2014, que dispõe sobre a Política Estadual de 

Recursos Hídricos.  

 

28. Projeto de Lei nº 173/2019, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe 

sobre a disponibilização de dados de veículos apreendidos em ações e/ou operações 

policiais para consulta on line da população.  

 

29. Projeto de Lei nº 174/2019, do Deputado Euclerio Sampaio, que  dispõe sobre as 

diretrizes para a Política de Proteção aos Direitos da Mulher, no Estado.  

 

30. Projeto de Lei nº 175/2019, do Deputado Capitão Assumção, que proíbe a 

fabricação, a comercialização, o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de 

fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos 

de efeito sonoro ruidoso no Estado, e dá outras providências.  

 

31. Projeto de Resolução nº 17/2019, da Deputada Janete de Sá, vedando a nomeação, 

no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, para todos os 

cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, de pessoas que tiverem sido 

condenadas nas condições previstas na Lei Federal nº 11.340, de 07 de Agosto de 

2006 - Lei Maria da Penha.  

 

32. Projeto de Resolução nº 18/2019, do Deputado Emílio Mameri, que acrescenta o 

inciso XIV no art. 4º da Resolução nº 1.775, de 29 de junho de 1995, que instituiu o 

Código de Ética e Decoro Parlamentar para considerar falta de decoro “se o 

parlamentar usar os poderes e prerrogativas do cargo para constranger ou aliciar 

servidor, colega ou qualquer outra pessoa a qual exerça ascendência hierárquica, 

com o fim de obter favorecimento indevido de natureza moral, sexual e patrimonial”   

 

33. Projeto de Resolução nº 19/2019, do Deputado Emílio Mameri, que acrescenta o 

inciso V no § 3º do art. 294 da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 

Regimento Interno, para incluir dispositivo pertinente às infrações ao decoro 

parlamentar, em especial o favorecimento indevido de natureza moral, sexual e 

patrimonial.  

 

34. Requerimento nº 133/2019, do Deputado Doutor Hércules, solicitando a sua 

exclusão como membro suplente da Comissão de Justiça desta Casa de Leis.  
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35. Requerimento de Informação nº 46/2019, da Comissão de Segurança à Secretaria de 

Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER no seguinte teor: Quais critérios 

têm sido adotados pela SEGER para a contratação de Agentes Penitenciários de 

Designação temporária - DT’s em detrimento de A entes Penitenci rios   etivos. 

Que  providências estão sendo adotadas para suprir carência de servidores em razão 

de superlotação. Qual a viabilidade para abertura de concurso público para o cargo 

de Agente Penitenciário. Qual o impacto financeiro existente para a abertura de 

concurso público.  

 

36. Requerimento de Informação nº 47/2019, da Comissão de Segurança à Secretaria de 

Justiça no seguinte teor: Quais critérios têm sido dotados para a contratação de 

Agentes Penitenciários de Designação temporária - DT’s em detrimento de A entes 

Penitenciários Efetivos. Qual o percentual existe entre os DT’s e   etivos  visto  ue 

a carência de efetivos dificulta a prestação do serviço de escolta de preso e, guarda 

das muralhas que exige do servidor o porte de armas. Qual a realidade estrutural das 

unidades prisionais. Que  providências estão sendo adotadas para suprir carência de 

servidores em razão de superlotação.  

 

37. Requerimento de Informação nº 48/2019, da Comissão de Segurança ao Tribunal de 

Justiça do Estado, sobre qual a situação jurídica de cada interno da população 

capixaba.  

 

38. Requerimento de Informação nº 49/2019, do Deputado Euclerio Sampaio ao  Exmo. 

Sr. Secretario de Estado da Casa Civil e ao Secretario de Estado de Segurança 

Publica e Defesa Social, no seguinte teor: Queiram fornecer relação de servidores 

efetivos integrantes de cargos da Policia Civil do Estado, por nome, e número 

funcional, lotados nos Posto de identificação civil no Município de Vila Velha-ES, 

nos últimos 04 anos, até a presente data; Queiram fornecer ainda, o ato regular de 

designação e lotação dos referidos servidores nos postos referenciados e a autoridade 

subscritora; Interceder diretamente ao Delegado Geral da Policia Civil do Estado, 

para saber de como é o cumprimento das jornadas de escala especial dos respectivos 

serviços na instituição.  

 

39. Requerimento nº 134/2019, da Comissão de Segurança, de desarquivamento do 

Projeto de Lei nº 177/2016, de autoria da Comissão de Segurança que "dispõe sobre 

as prerrogativas dos Agentes Socioeducativos, do Instituto de Atendimento 

Socioeducativo do Estado do Espirito Santo - IASES”.  
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2ª PARTE: EXPEDIENTE SUJEITO A DELIBERAÇÃO: 

 

 

40. Requerimento n.º 50/2019, do Deputado Renzo Vasconcelos, de Sessão Solene, em 

homenagem ao Dia do Motorista de Ambulância, a  realizar-se  às 19:00 horas, do 

dia 10 de outubro do corrente ano.  

 

41. Requerimento n.º 51/2019, do Deputado Renzo Vasconcelos, de Sessão Solene, em 

homenagem ao Dia do Gari, a  realizar-se  às 19:00 horas, do dia 14 de maio do 

corrente ano.  

 

42. Requerimento n.º 52/2019, do Deputado Doutor Hércules, de Sessão Solene, de 

entrega da Comenda  AGESANDRO DA COSTA PEREIRA, a  realizar-se  às 19:00 

horas, do dia 18 de junho do corrente ano.  

 

43. Requerimento n.º 53/2019, do Deputado Doutor Hércules, de transferência de Sessão 

Especial, para promo  o de de ates e palestras so re o “Tra alho reali ado pela 

Maçonaria no Espírito Santo, que seria realizada às 19:00 horas, do dia 29 de agosto 

do corrente ano, para o dia 19 de agosto, do corrente ano.  

 

44. Requerimento n.º 54/2019, da Deputada  Janete de Sá, de transferência de Sessão 

Solene, em comemoração ao Dia do Ferroviário, que seria realizada  às 19:00 horas, 

do dia 30 de abril, para o dia 02 de maio  do corrente ano.  

 

45. Requerimento nº 55/2019, do Deputado Torino Marques, de Sessão Solene em 

homenagem ao Dia do Radialista, a realizar-se às 19:30 horas, do dia 06 de 

novembro de 2019, do corrente ano.  

 

46. Indicação nº 459/2019, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, 

para isentar de emolumentos, despesas judiciais, extrajudiciais e honorários de 

defensores pela atuação da defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e 

honorários periciais pelos órgãos públicos estaduais, conveniados ou credenciados 

pelo Poder Público Estadual, em razão da assistência judicial e extrajudicial prestada 

aos servidores públicos da Polícia Civil, Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, 

Agentes Penitenciários, Agentes Sócio-educativos e Guardas Civis Municipais, 

todos do Estado do Espírito Santo, quando decorrer de ato praticado em razão de 

regular exercício das atribuições funcionais, independente de sua hipossuficiência.  

 

47. Indicação nº 460/2019, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao Governador do 

Estado, para manuten  o corretiva e re ormula  o na estrutura da “Ponte so re o Rio 

Jacaraípe”  locali ada na Rodovia na ES-010  próximo à pra a “ ncontro das 

Á uas”  por meio Departamento de  stradas de Roda em do  spírito Santo - DER-

ES.  
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48. Indicação nº 461/2019, da Deputada Janete de Sá, ao Governador do Estado, para 

drenagem e pavimentação do trecho que liga o distrito de Itamira ao distrito de 

Estrela do Norte, localizados no município de Ponto Belo/ES.  

 

49. Indicação nº 462/2019, da Deputada Janete de Sá, ao Governador do Estado, para 

instalação de torre de telefonia móvel e internet 3G para contemplar as Comunidades 

de Palmeiras, Santo Antônio e Alto Bérgamo, localizadas na Zona Rural do 

município de Ibiraçu/ES.  

 

50. Indicação nº 463/2019, da Deputada Janete de Sá, ao Governador do Estado, para 

pavimentação de aproximadamente 16 km da estrada que liga Lajinha a Pedra 

Bonita, no município de Pancas/ES.  

 

51. Indicação nº 464/2019, da Deputada Janete de Sá, ao Governador do Estado, para 

pavimentação das estradas rurais das Comunidades de Palmeiras e Piabas, no 

município de Ibiraçu/ES.  

 

52. Indicação nº 465/2019, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao Governador do 

Estado, para instalação e funcionamento de Hospital Público Estadual no Município 

de Vitória, na Região da Grande São Pedro e Santo Antônio.  

 

53. Indicação nº 466/2019, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, 

para criar regime especial de atendimento para a mulher vítima de violência 

doméstica e familiar, nos serviços públicos de saúde de referência em cirurgia 

plástica, no âmbito do Estado.  

 

54. Indicação nº 467/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, ao Governador do 

Estado, para implantação de torre de telefonia e internet 3G no Distrito Cafelândia, 

no município de Água Doce do Norte/ES.  

 

55. Indicação nº 468/2019, do Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para 

implanta  o de es otamento sanit rio (Rede de  s oto) no  airro Concha D’ostra  

no município de Guarapari/ES.  

 

56. Indicação nº 469/2019, do Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para 

construção de reservatório de água potável de consumo sazonal na alta temporada na 

cidade de Guarapari/ES.  

 

57. Indicação nº 470/2019, do Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para 

fornecimento de água potável na comunidade Várzea Nova, no município de  

Guarapari/ES.  

 

58. Indicação nº 471/2019, do Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para 

constru  o de uma creche no  airro Concha D’ostra   no município de Guarapari/ES.  
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59. Indicação nº 472/2019, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao Governador do 

Estado, para curso de capacitação/formação requisito obrigatório para o exercício da 

função de Monitor(a) de Transporte Escolar.  

 

60. Indicação nº 473/2019, do Deputado Dr. Rafael Favatto, ao Governador do Estado, 

para aquisição de um caminhão com cabina avançada para ser doado à Associação 

de Agricultores Familiares de São Luiz Barra Seca, localizada no município de 

Colatina/ES.  

 

61. Indicação nº 474/2019, do Deputado Dr. Rafael Favatto, ao Governador do Estado, 

para aquisição de um caminhão com cabina avançada para ser doado ao município 

de Dores do Rio Preto/ES.  

 

62. Indicação nº 475/2019, do Deputado Dr. Rafael Favatto, ao Governador do Estado, 

para aquisição de uma máquina para secagem de café para ser doada  à Associação 

de Agricultores e Agricultura Familiar de Aliança, localizada no município de 

Jerônimo Monteiro/ES.  

 

63. Indicação nº 476/2019, do Deputado Dr. Rafael Favatto, ao Governador do Estado, 

para aquisição de um caminhão com cabina avançada para ser doado à Associação 

de Agricultores e Agricultura Familiar de Santa Luzia, localizada no município de 

São Roque do Canaã/ES.  

64. Indicação nº 477/2019, do Deputado Vandinho Leite, ao Governador do Estado, para 

reforma da    FM Mestre Álvaro  Bairro  l’ Dourado  no município de Serra/ES.  

 

65. Indicação nº 478/2019, do Deputado Vandinho Leite, ao Governador do Estado, para 

manutenção da    FM Mestre Álvaro  Bairro  l’ Dourado  no município de 

Serra/ES.  

 

66. Indicação nº 479/2019, do Deputado Hudson Leal, ao Governador do Estado, para 

redução de 50% na taxa de esgoto cobrada pela CESAN - Companhia Espírito 

Santense de Saneamento.  

 

67. Indicação nº 480/2019, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao Governador do 

Estado, para que a Defensoria Pública do Estado exerça a ampla defesa e o 

contraditório em favor dos policiais estaduais, civis e militares, e bombeiros 

militares, em procedimentos administrativos disciplinares e sindicâncias, instaurados 

pelas ouvidorias e corregedorias dos órgãos, em razão do exercício de suas funções 

institucionais, utilizando todas as medidas capazes de propiciar a adequada e efetiva 

defesa dos seus interesses.  

 

68. Indicação nº 481/2019, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para 

instalação de bebedouros nas Praças do Bairro Jardim da Penha, município de 

Vitória/ES.  
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69. Indicação nº 482/2019, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para 

iluminação com refletores do Estádio Municipal Orlando Delmácio, município de 

São Domingos do Norte/ES.  

 

70. Indicação nº 483/2019, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para 

reforma e cobertura da Quadra de Esportes da Praça Álvaro Amorim, Bairro Santa 

Martha, município de Vitória/ES.  

 

71. Indicação nº 484/2019, do Deputado Marcos Garcia, ao Governador do Estado, para 

instituir nas Escolas da Rede Estadual  o uniforme único, contendo apenas Brasão do 

Estado.  

 

72. Indicação nº 485/2019, do Deputado Fabrício Gandini, ao Governador do Estado, 

para abastecimento de água na parte alta do Bairro da Penha, no município de 

Vitória/ES.  

 

73. Indicação nº 486/2019, do Deputado Fabrício Gandini, ao Governador do Estado, 

para instalação de uma Academia Popular ao ar livre para pessoa idosa, na Praça 

principal do Bairro da Penha, no município de Vitória/ES.  

 

74. Indicação nº 487/2019, do Deputado Fabrício Gandini, ao Governador do Estado, 

para instala  o de uma unidade do “Banes  cil”  no Bairro da Penha  município de 

Vitória/ES.  

 

75. Indicação nº 488/2019, do Deputado Marcos Garcia, ao Governador do Estado, para 

disponibilizar um veículo tipo Van, 16 lugares, com adaptações para transportar 

portadores de deficiência físicas, em favor da Associação Pestalozzi de Conceição da 

Barra/ES.  

 

76. Indicação nº 489/2019, do Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para 

fornecimento de água Vilarejo Morrinhos, no bairro Condados, no município de 

Guarapari/ES.  

 

77. Indicação nº 490/2019, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao Governador do 

Estado, para que a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - 

SESP estabeleça medidas e procedimentos de identificação e proteção para crianças 

e adolescentes utilizarem nas praias, parques e eventos realizados no Estado.  

 

78. Indicação nº 491/2019, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para que promova a alterações normativas no Anexo Único do Decreto nº 4.266-R, 

de 20 de junho de 2018 (Regulamenta a Polícia Militar) a fim de que seja aumentado 

de 50 (cinquenta) para 60 (sessenta) o efetivo de policiais militares à disposição da 

Secretaria de Segurança Pública.  
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79. Indicação nº 492/2019, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Governador do 

Estado, para garantir aos maiores de 65 anos, menores de 06 anos de idade e às 

pessoas portadoras de necessidades especiais a gratuidade do transporte coletivo 

rodoviário intermunicipal de passageiros, regulamentado a EC Nº 109, de 

20/12/2017.  

 

80. Indicação nº 493/2019, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao Governador do 

Estado, para isenção sobre o  Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 

– IPVA  para o proprietário de veículo de uso exclusivo em transporte escolar, 

universitário e de turismo dentro do Estado.  
 

81. Indicação nº 494/2019, do Deputado Theodorico Ferraço, ao Governador do Estado, 

para implantação de Sistema de Segurança por Videomonitoramento nas ruas do 

Centro e dos demais bairros do município de Barra de São Francisco, em convênio 

com a Prefeitura do Município.  
 

82. Indicação nº 495/2019, do Deputado Theodorico Ferraço, ao Governador do Estado, 

para obra de contenção de barreira na Rodovia ES 177 (Rodovia Alício Franco – 

Muqui x Jerônimo Monteiro), na localidade de Serra da Aliança, município de 

Muqui/ES.  
 

83. Indicação nº 496/2019, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para 

instalação de redutores eletrônicos de velocidade, na Av. João Quiuqui, em frente a 

USF - Unidade de Saúde Família Pedro Brune, no município de Águia Branca/ES.  
 

84. Indicação nº 497/2019, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 

para asfaltamento da Estrada do Córrego Santa Fé situada no Bairro Santa Helena, 

no Município de Colatina/ ES.  
 

85. Indicação nº 498/2019, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 

para implantação de academias especiais e construção de um centro  especializado 

de atividades físicas aos  PNEs,  no município de Baixo Guandu/ES.  
 

86. Indicação nº 499/2019, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 

para asfaltamento do trecho da sede de Baixo Guandu ao distrito de Ibituba,  no 

município de Baixo Guandu/ES.  
 

87. Indicação nº 500/2019, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 

para asfaltamento do Projeto Caminhos do Campo contemplando o trecho do Centro 

do município de Alto Rio Novo até o Pico dos Abelheiros.  
 

88. Indicação nº 501/2019, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para instituir a Semana de Conscientização sobre os benefícios do uso de Ácido 

fólico para as mulheres em Idade Fértil no Estado.  
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89. Indicação nº 502/2019, do Deputado Fabrício Gandini, ao Governador do Estado, 

para substituição dos postes remanescentes de sustentação da rede elétrica, 

atualmente de madeira, por postes de concreto, no Bairro da Penha, no município de 

Vitória/ES.  

 

90. Indicação nº 503/2019, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini ao Sr. Governador 

do Estado para a redução da alíquota do Imposto sobre Operações relativas à 

Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – sobre a comercialização do Etanol 

dentro do Estado.  

 

91. Indicação nº 504/2019, do Deputado Fabrício Gandini ao Sr. Governador do Estado 

para a implementação de projeto de estruturação para a ampliação do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (CBMES) no âmbito do município 

de Vitória/ES.  

 

92. Indicação nº 505/2019, do Deputado Adilson Espindola ao Sr. Governador do Estado 

para execução de pavimentação asfáltica que liga o Distrito de Ponto Alto à 

localidade de Tijuco Preto, no município de Domingos Martins/ES.  

 

93. Indicação nº 506/2019, do Deputado Marcos Mansur ao Sr. Governador do Estado 

para aquisição de máquina unitarizadora de medicamentos para a Farmácia Central 

do Hospital Evangélico de Vila Velha, no  município de Vila Velha/ES.  

 

94. Indicação nº 507/2019, do Deputado Luciano Machado ao Sr. Governador do Estado 

para asfaltamento ligando a BR 262 ao Córrego São José, média total de extensão de 

24 km,  no município de Iúna/ES.  

 

95. Indicação nº 508/2019, do Deputado Luciano Machado ao Sr. Governador do Estado 

para instalação de torre de telefonia móvel na localidade da Comunidade de 

Bonsucesso, no município de Iúna/ES.  

 

96. Indicação nº 509/2019, do Deputado Luciano Machado ao Sr. Governador do Estado 

para via ili ar com a m xima ur ência possível  através do “Pro rama Caminhos do 

Campo”  os servi os tapa-buracos e limpeza do mato localizado às margens da 

estrada na Rodovia que liga a  Sede do Município de Guaçuí ao Distrito de São 

Tiago.  

 

97. Indicação nº 510/2019, do Deputado Luciano Machado ao Sr. Governador do Estado 

para Via ili ar com a m xima ur ência possível  através do “Pro rama Caminhos do 

Campo”  os servi os tapa buracos e limpeza do mato localizado às margens da 

estrada na Rodovia que liga Sede do Município de Guaçuí ao Distrito de São Miguel 

do Caparaó.  
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98. Indicação nº 511/2019, do Deputado Luciano Machado ao Sr. Governador do Estado 

para Instala  o de torre de tele onia móvel na localidade de Santa Clara do “Juca 

Italiano”   ue atender  tam ém a comunidade de Pilões, no município de Iúna/ES.  

 

99. Indicação nº 512/2019, do Deputado Alexandre Xambinho ao Sr. Governador do 

Estado, para adoção de providências, com vista à reforma do Campo Bom de Bola 

do Bairro Barcelona, no  município da Serra/ES.  

 

100. Indicação nº 513/2019, do Deputado Alexandre Xambinho ao Sr. Governador do 

Estado, para adoção de providências, com vista à reforma do Campo Bom de Bola 

do Bairro Portal de Jacaraípe, no município da Serra/ES.  

 

101. Indicação nº 514/2019, do Deputado Alexandre Xambinho ao Sr. Governador do 

Estado, para adoção de providências, com vista à reforma do Campo Bom de Bola 

do Bairro José de Anchieta II,  no município da Serra/ES.  

 

102. Indicação nº 515/2019, do Deputado Alexandre Xambinho ao Sr. Governador do 

Estado, para adoção de providências, com vista à reforma do Campo Bom de Bola 

do Bairro Serra Dourada III,  no município da Serra/ES.  

 

103. Indicação nº 516/2019, do Deputado Alexandre Xambinho ao Sr. Governador do 

Estado, para adoção de providências, com vista à reforma do Campo Bom de Bola 

do Bairro Vista do Mestre,  no município da Serra/ES.  

 

104. Indicação nº 517/2019, do Deputado Alexandre Xambinho ao Sr. Governador do 

Estado, para adoção de providências, com vista à reforma do Campo Bom de Bola 

do Bairro Alterosa, no município da Serra/ES.  

 

105. Indicação nº 518/2019, do Deputado Alexandre Xambinho ao Sr. Governador do 

Estado, para adoção de providências, com vista à reforma do Campo Bom de Bola 

do Bairro Jardim Carapina, no município da Serra/ES.  

 

106. Indicação nº 519/2019, do Deputado Alexandre Xambinho ao Sr. Governador do 

Estado, para adoção de providências, com vista à reforma do Campo Bom de Bola 

do Bairro Morada de Laranjeiras, no município da Serra/ES.  

 

107. Indicação nº 520/2019, do Deputado Alexandre Xambinho ao Sr. Governador do 

Estado, para adoção de providências, com vista à reforma do Campo Bom de Bola 

do Bairro Cidade Continental – setor Asia,  no município da Serra/ES.  

 

108. Indicação nº 521/2019, do Deputado Alexandre Xambinho ao Sr. Governador do 

Estado, para adoção de providências, com vista à reforma do Campo Bom de Bola 

do Bairro Enseada de Jacaraipe, no município da Serra/ES.  
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109. Indicação nº 522/2019, do Deputado Alexandre Xambinho ao Sr. Governador do 

Estado, para adoção de providências, com vista à reforma do Campo Bom de Bola 

do Bairro Lagoa de Jacaraípe,  no município da Serra/ES.  

 

110. Indicação nº 523/2019, do Deputado Alexandre Xambinho ao Sr. Governador do 

Estado, para adoção de providências, com vista à reforma do Campo Bom de Bola 

do Bairro Pitanga, no município da Serra/ES.  

 

111. Indicação nº 524/2019, do Deputado Alexandre Xambinho ao Sr. Governador do 

Estado, para adoção de providências, com vista à reforma do Campo Bom de Bola 

no Bairro Eldorado,  no município da Serra/ES.  

 

112. Indicação nº 525/2019, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini ao Sr. Governador 

do Estado, para a elaboração de projeto de lei dispondo sobre a preferência de 

idosos, grávidas, pessoas com criança de colo, com deficiência ou mobilidade 

reduzida em todos os assentos dos transportes coletivos públicos do Estado.  

 

113. Indicação nº 526/2019, do Deputado Marcos Garcia ao Sr. Governador do Estado, 

para a construção de uma área de lazer com academia de ginástica para Terceira 

Idade para o Córrego do Farias, Distrito de Linhares/ES.  

 

114. Indicação nº 527/2019, da Deputada Iriny Lopes ao Sr. Governador do Estado, para 

a reabertura da Escola Estadual de Ensino Médio de Itamira, localizada no município 

de Ponto Belo/ES.  

 

115. Indicação nº 528/2019, do Deputado Renzo Vasconcelos ao Sr. Governador do 

Estado, para destinar a todas as Escolas Públicas do Estado que tenham Seguranças  

Armados na portas das Escolas.  

 

116. Indicação nº 529/2019, do Deputado Carlos Von ao Sr. Governador do Estado, para 

construção de um centro de referência especializado em atender pessoas em situação 

de rua, em Guarapari, em local que seja possível atender o referido município e 

adjacências.  

 

117. Indicação nº 530/2019, do Deputado Carlos Von ao Sr. Governador do Estado, para 

que as quadras esportivas das escolas estaduais, que não tenha aula no período 

noturno, sejam liberadas aos alunos para a prática de algum esporte: futebol, 

basquete, handebol, entre outras modalidades, entre às 19h e 21h de segunda a sexta.  

 

118. Indicação nº 531/2019, do Deputado Carlos Von ao Sr. Governador do Estado, para 

a demolição da antiga Delegacia da Policia Civil, localizada no Morro do Atalaia, no 

Centro, em Guarapari, tendo em vista que o local está abandonado e sem uso. 

Sugiro, ainda, após a demolição, a construção de um mirante.  
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119. Indicação nº 532/2019, do Deputado Carlos Von ao Sr. Governador do Estado, para 

a construção de um abrigo para os usuários de transporte coletivo Transcol, no trevo 

de Setiba, em Guarapari, pois o abrigo que existe não está sendo suficiente.  

 

120. Indicação nº 533/2019, da Comissão de Segurança ao Sr. Governador do Estado, 

para envio de projeto de lei dispondo sobre o tempo de serviço prestado nas demais 

instituições de segurança pública do Estado, especificadas no artigo 126 e incisos da 

Constituição do Estado e no artigo 144, §4º e 5º da Constituição Federal, para 

progressão na referência de subsídios dos cargos da Polícia Civil.  

 

121. Indicação nº 534/2019, da Comissão de Segurança ao Sr. Governador do Estado, que 

dispõe acerca da incorporação de 12 horas de escala de serviço extraordinário às 

carreiras da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros do Estado: altera a 

Lei Complementar nº 412, 27 de setembro de 2007; altera a Lei Complementar nº 

745, de 23 de dezembro de 2013; altera lei complementar nº 747 de 23 de dezembro 

de 2013; altera a Lei Complementar nº 748, de 23 de dezembro de 2013.  

 

122. Indicação nº 535/2019, do Deputado Theodorico Ferraço ao Sr. Governador do 

Estado, para que seja viabilizada, a formalização de convênio com a Prefeitura 

Municipal de Irupi para calçamento de diversas ruas dos Bairros Carolina Barbosa e 

Jequitibá-ES.   

 

123. Indicação nº 536/2019, do Deputado Theodorico Ferraço ao Sr. Governador do 

Estado, para que seja viabilizada o término das obras de enrocamento do cais da 

região de Lagoa Funda, no município de Marataízes-ES.  

 

124. Indicação nº 537/2019, do Deputado Theodorico Ferraço ao Sr. Governador do 

Estado, para que seja viabilizada, a pavimentação da estrada que liga a localidade de 

Santa Clara à BR 262, trecho de aproximadamente 18 km, no município de Irupi/ES.  

 

125. Indicação nº 538/2019, do Deputado Theodorico Ferraço ao Sr. Governador do 

Estado, para que seja viabilizada, a pavimentação asfáltica da estrada que liga o 

município de Castelo ao município de Vargem Alta, passando pelas localidades de 

Patrimônio do Ouro, Capivara e Fruteiras.  

 

126. Indicação nº 539/2019, do Deputado Theodorico Ferraço ao Sr. Governador do 

Estado, para a pavimentação asfáltica da estrada que liga o município de Castelo ao 

município de Vargem Alta, passando pela localidade de Patrimônio do Ouro.  

 

127. Indicação nº 540/2019, do Deputado Theodorico Ferraço ao Sr. Governador do 

Estado, para a execução de obra de pavimentação asfáltica da estrada que liga a 

localidade de Pombal à Rodovia ES 164, no município de Vargem Alta, trecho de 

aproximadamente 5 km, com a construção de um trevo para acesso à Rodovia ES 

164 (Vargem Alta x Castelinho), em terreno do próprio Estado.  
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128. Indicação nº 541/2019, do Deputado Theodorico Ferraço ao Sr. Governador do 

Estado, para a execução urgente de obra de recapeamento asfáltico e melhoria das 

curvas da Estrada do Frade, que liga Cachoeiro de Itapemirim à BR 101.  

 

129. Indicação nº 542/2019, do Deputado Theodorico Ferraço ao Sr. Governador do 

Estado, para o recapeamento asfáltico da Rodovia ES 379, que liga o trevo da 

Rodovia ES 185 (Iúna) à sede do município de Irupi e da referida sede à BR 262, na 

localidade de Santa Cruz de Irupi, trecho de aproximadamente 30km.   

130. Indicação nº 543/2019, do Deputado Theodorico Ferraço ao Sr. Governador do 

Estado, para a execução de obra de recuperação e recapeamento asfáltico da Rodovia 

ES 487, que liga a sede do município de Itapemirim à BR 101, em Rio Novo do 

Sul/ES.   

 

131. Indicação nº 544/2019, do Deputado Theodorico Ferraço ao Sr. Governador do 

Estado, para a implantação de uma torre de telefonia celular para atendimento das 

localidades de Jacú, Pedra Lisa, Campos Elíseos, Jaboticabeira e Boa Conserva, 

localizadas nos distritos de Burarama e Condurú, no município de Cachoeiro de 

Itapemirim/ES.  

 

132. Indicação nº 545/2019, do Deputado Vandinho Leite ao Sr. Governador do Estado, 

para que se efetive uma revisão do Plano de Segurança das Escolas Públicas 

Estaduais do Espírito Santo.  

 

133. Indicação nº 546/2019, do Deputado Marcos Garcia ao Sr. Governador do Estado, 

para instalação de uma Torre de Telefonia Móvel e Internet 3G, na comunidade de 

Brejo Grande e adjacências, zona rural do município de Linhares/ES.  

 

134. Indicação nº 547/2019, do Deputado Sérgio Majeski a ao Sr. Governador do Estado, 

para promoção de políticas de convivência escolar, com a contratação de equipes 

multidisciplinares (psicólogos, assistentes sociais, psicopedagogos.)  

 

135. Indicação nº 548/2019, do Deputado Capitão Assumção ao Sr. Governador do 

Estado, para que encaminhe Projeto de Lei Complementar a esta Casa, propondo a 

regulamentação da Emenda Constitucional n° 109/2017, que alterou o art. 229 da 

Constituição Estadual para garantir aos maiores de sessenta e cinco anos, aos 

menores de seis anos de idade e às pessoas com deficiência a gratuidade a gratuidade 

no transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros.  

 

136. Indicação nº 549/2019, do Deputado Erick Musso ao Sr. Governador do Estado, para 

a implantação de placas alertando a presença de ciclistas nas rodovias estaduais.  

 

137. Indicação nº 550/2019, do Deputado Adilsom Espindola ao Sr. Governador do 

Estado, para a construção de uma Quadra de Esportes, localizada em Melgaço, 

município de Domingos Martins/ES.  
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138. Indicação nº 551/2019, do Deputado Adilsom Espindola ao Sr. Governador do 

Estado, para a retirada de quebra-molas na proximidade da Igreja de São João 

Batista, na Rodovia Paulo Nascimento (ES-080), que liga o Município de Cariacica 

ao município de Santa Leopoldina/ES.  

 

139. Indicação nº 552/2019, da Deputada Raquel Lessa ao Sr. Governador do Estado, 

para pavimentação asfáltica das ruas Nicomendes Felipe e Rubens Ribeiro, Bairro 

Santa Martha, no município de Vitória/ES.  

 

140. Indicação nº 553/2019, da Deputada Raquel Lessa ao Sr. Governador do Estado, 

para destinação de recursos financeiros para obras de calçamento nas ruas W2- 

Avenida Leste, W1 e W3 rua Vovó Siena, no município de Nova Venécia/ES.  

 

141. Indicação nº 554/2019, do Deputado Capitão Assumção ao Sr. Governador do 

Estado, para que apresente Projeto de Lei visando à criação e manutenção de 

estrutura de um Pronto Socorro Infantil destinado aos filhos e filhas dos agentes de 

segurança pública do Espírito Santo até 18 anos.  

 

142. Indicação nº 555/2019, do Deputado Erick Musso ao Sr. Governador do Estado, para 

a implantação do SAMU, no município de Aracruz/ES.  

 

143. Indicação nº 556/2019, do Deputado Alexandre Xambinho  ao Sr. Governador do 

Estado, para adoção de providências, com vista à reforma do Campo Bom de Bola 

do Bairro Nova Carapina II, município da Serra/ES.  

 

144. Indicação nº 557/2019, do Deputado Alexandre Xambinho  ao Sr. Governador do 

Estado, para adoção de providências, com vista à reforma do Campo Bom de Bola 

do Bairro Serramar, município da Serra/ES.  

 

145. Indicação nº 558/2019, do Deputado Alexandre Xambinho  ao Sr. Governador do 

Estado, para adoção de providências, com vista à reforma do Campo Bom de Bola 

do Bairro Serra Dourada I, município da Serra/ES.  

 

146. Indicação nº 559/2019, do Deputado Alexandre Xambinho  ao Sr. Governador do 

Estado, para adoção de providências, com vista à reforma do Campo Bom de Bola 

do Bairro Serra Dourada II, município da Serra/ES.  

 

147. Indicação nº 560/2019, do Deputado Fabrício Gandini ao Sr. Governador do Estado, 

para a implementação de projeto e instalação de redutores de velocidade nas faixas 

de rolamento do sentido Vitória x Serra da Rodovia Norte Sul, no trecho 

compreendido entre os bairros Jardim Camburi, no município de Vitória/ES, e 

Bairro de Fátima, no município de Serra/ES.  
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148. Indicação nº 561/2019, do Deputado Hudson Leal  ao Sr. Governador do Estado, 

para a não reativação do Instituto de Reabilitação Social (IRS) da Glória para fins 

prisionais. Ao invés disso, solicito que no espaço seja criado um centro de formação 

e apoio para os empreendedores, com foco nas áreas de serviços, tecnologia, 

economia criativa, portuária e turis.  

 

149. Indicação nº 562/2019, do Deputado Emílio Mameri ao Sr. Governador do Estado, 

para que solicite à Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura 

e Pesca que viabilize projeto, drenagem e asfaltamento, por meio do Projeto 

Caminhos do Campo, do trecho que compreende a Comunidade de Tataíba passando 

pela Comunidade de São Francisco, chegando ao asfalto para do município de Rio 

Novo do Sul (BR 101), com aproximadamente 12 Km, para dar melhores condições 

aos agricultores familiares no escoamento da produção agrícola da região.  

 

150. Indicação nº 563/2019, do Deputado Emílio Mameri ao Sr. Governador do Estado, 

para Solicitar à Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura, 

viabilize a construção de uma Ponte no Córrego de São João do Meriti, Ponte 

Alzerina Ribeiro do Orci, localizada no distrito de São José do Meriti, município de 

Ibatiba/ES.  

 

151. Indicação nº 564/2019, do Deputado Emílio Mameri ao Sr. Governador do Estado, 

para solicitar à Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca, a elaboração de Projeto 

de drenagem, asfaltamento por meio do Projeto Caminhos do Campo a confecção do 

projeto de pavimentação e drenagem da estrada que liga o distrito de Solidão ao 

município de Iconha/ES.  

 

 


