
    
      ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

       ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

35ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 19º LEGISLATURA. 

DIA: 09.05.2022 – 15:00 HORAS 

 

1ª FASE DO EXPEDIENTE - PARA SIMPLES DESPACHO 

 

1. Ofício nº 08/2022, do Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 
encaminhando Relatório de Atividades do 1º Trimestre de 2022. 
 

2. Ofício nº 048/2022, do Deputado Theodorico Ferraço, solicitando que sejam 
desconsideradas as minhas assinaturas em Comissões Parlamentares de Inquérito e 
Comissões Especiais não instaladas até a presente data nesta Casa de Leis, por não 
terem atingido o quórum regimental. 

 
3. Projeto de Lei nº 191/2022, do Deputado Capitão Assumção, que proíbe a utilização 

de “linguagem neutra de gênero”, gênero “não binarie”, “não binário” ou similares, 
em certidões de nascimento ou quaisquer documentos oficiais de identificação 
expedidos, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 

4. Projeto de Lei nº 192/2022, do Deputado Marcos Garcia, que Institui o Programa 
Alimentação Preventiva. 
 

5. Projeto de Lei nº 194/2022, do Deputado Marcelo Santos, que cria no Estado do 
Espírito Santo, a Rota do Juçara. 
 

6. Projeto de Lei nº 195/2022, do Deputado Dr. Rafael Favatto, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de disponibilização por parte das empresas responsáveis por rede 
social online de canais diretos de comunicação. 
 

7. Projeto de Lei nº 196/2022, do Deputado Vandinho Leite, que acrescenta item ao 
Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de utilidade 
pública a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público de Proteção de 
Animais, denominada Focinhos Carentes do Município de Afonso Cláudio (ES). 
 

8. Projeto de Decreto Legislativo nº 032/2022, do Deputado Delegado Danilo 
Bahiense, que susta os efeitos da instrução de serviço nº 14, de 23 de março de 
2022, do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo - 
DETRAN/ES, que trata da estampagem, acabamento final, comercialização e 
afixação de placas de identificação veicular dos veículos automotores. 
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9. Projeto de Resolução nº 008/2022, do Deputado Adilson Espindula, que cria a 
Comenda do Mérito Legislativo “Martim Lutero”, destinada a contemplar os 
membros das Igrejas Luteranas do Estado do Espírito Santo. 
 

10. Requerimento nº 013/2022, do Deputado Renzo Vasconcelos, de retirada e 
arquivamento do Requerimento de Informação nº 703/2022, de sua autoria, que 
dispõe sobre informações relacionadas acerca aos valores repassados aos hospitais 
filantrópicos do Estado. 
 

11. Requerimento nº 027/2022, da Deputada Iriny Lopes, com base no artigo 305, II do 
Regimento Interno, de licença para tratamento de saúde nos dias 02/05/2022, 
03/05/2022 e 04/05/2022, conforme atestado médico. 

12. Requerimento nº 27/2022, da Deputada Iriny Lopes, justificando sua ausência nas 
sessões ordinárias dos dias 02, 03 e 04 de maio de 2022. 

13. Requerimento de Informação nº 740/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado de Governo, solicitando informações acerca do Extrato de 
Contrato nº 001/2022. 

14. Requerimento de Informação nº 741/2022, do Deputado Capitão Assumção ao  
Secretário de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, 
solicitando informações acerca do Resumo de Ordem de Fornecimento nº 
103/2022. 

15. Requerimento de Informação nº 742/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, 
solicitando informações acerca do Resumo do Contrato nº 0253/2022.  

16. Requerimento de Informação nº 743/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado de Educação, solicitando informações acerca da Portaria 100-
R, de 02 de maio de 2022, que estabelece a Descentralização da Execução de 
Créditos Orçamentários para Contratação de Empresa para Execução da obra de 
reforma e ampliação da EEEFM Mestre Álvaro, através do Termo de Cooperação nº 
93/2020, no valor de R$ 636.200,00 (seiscentos e trinta e seis mil e duzentos reais). 

17. Requerimento de Informação nº 744/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado de Educação, solicitando informações acerca da Portaria nº 
102-r, de 02 de maio de 2022, que estabelece a Descentralização da Execução de 
Créditos Orçamentários, através do Termo de Cooperação nº Nº 101/2020, no valor 
de R$ 908.400,00 (novecentos e oito mil e quatrocentos reais). 

18. Requerimento de Informação nº 745/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado de Educação, solicitando informações acerca da Portaria nº 
103-r, de 02 de maio de 2022, que estabelece a descentralização da execução de 
créditos orçamentários, através do termo de cooperação nº nº 111/2019, no valor 
de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). 

19. Requerimento de Informação nº 746/2022, do Deputado Renzo Vasconcelos ao 
Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca dos valores 
repassados aos hospitais filantrópicos do estado. 



                     EXPEDIENTE DA 35ª  SESSÃO ORDINÁRIA DA 19.ª LEGISLATURA – 09.05.2022. 
 

3 

20. Requerimento de Informação nº 747/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca do Resumo da 
Ordem de Fornecimento nº 1199/2022, a qual estabelece a aquisição de 
medicamentos, junto à NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A., no valor de R$ 611.211,60 
(Seiscentos e onze mil, duzentos e onze reais e sessenta centavos), por meio do 
PROCESSO Nº 2020-8R727.  

21. Requerimento de Informação nº 748/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado da Educação, solicitando informações acerca da Portaria Nº 
104 -R, de 04 de maio de 2022, que estabelece a Descentralização da Execução de 
Créditos Orçamentários, através do Termo de Cooperação nº 063/2021, no valor de 
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 

22. Requerimento de Informação nº 749/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca do Resumo da 
Ordem de Fornecimento nº 1198/2022, a qual estabelece a aquisição de 
medicamentos, junto à NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A., no valor de R$ 764.014,50 
(Setecentos e sessenta e quatro mil, quatorze reais e cinquenta centavos), por meio 
do PROCESSO Nº 2020-8R727. 

23. Requerimento de Informação nº 750/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca da Ordem de 
Fornecimento nº 1256/2022, a qual estabelece a aquisição de aventais, junto à 
CONCEPT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no valor de R$ 
197.025,00 (Cento e noventa e sete mil, e vinte e cinco reais), por meio do 
PROCESSO Nº 2022-SL68K. 

24. Requerimento de Informação nº 751/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado do Governo, solicitando informação acerca do Extrato de 
Contrato nº 4600209468, por meio da Companhia de Gás do Espírito Santo – ES 
GÁS, a qual estabelece a aquisição de medidores de gás natural tipo diafragma, no 
valor de R$ 839.686,74 (oitocentos e trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e seis 
reais e setenta e quatro centavos), por meio do PROCESSO Nº 5000402021. 

25. Requerimento de Informação nº 752/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca do Extrato de 
Contrato nº 0051/2022, a qual estabelece prestação de serviços continuados de 
fornecimento de gases medicinais e locação de equipamentos, junto à ARVAK 
COMERCIAL REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, no valor de R$ 246.600,00 
(duzentos e quarenta seis mil e seiscentos reais), por meio do PROCESSO Nº 2022-
3DP24.  

26. Requerimento de Informação nº 753/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca do Extrato de 
Contrato nº 0050/2022, a qual estabelece prestação de serviços continuados de 
fornecimento de gases medicinais e locação de equipamentos, junto à TECNOCRYO 
GASES - TRANSPORTES, COMÉRCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA, no valor de R$ 442.647,00 (Quatrocentos e quarenta e dois mil, 
seiscentos e quarenta e sete reais), por meio do PROCESSO Nº 2022-3DP24. 
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27. Requerimento de Informação nº 754/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca do Extrato de 
Contrato nº 0049/2022, a qual estabelece prestação de serviços continuados de 
fornecimento de gases medicinais e locação de equipamentos, junto à SEPARAR 
PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, no valor de R$ 288.360,00 (Duzentos e oitenta e oito 
mil, trezentos e sessenta reais), por meio do PROCESSO Nº 2022-3DP24. 

28. Requerimento de Informação nº 755/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca do Extrato de 
Contrato nº 0048/2022, a qual estabelece prestação de serviços continuados de 
fornecimento de gases medicinais e locação de equipamentos, junto à INDÚSTRIA 
BRASILEIRA DE GASES LTDA, no valor de R$ 5.404.558,86 (Cinco milhões, 
quatrocentos e quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis 
centavos), por meio do PROCESSO Nº 2022-3DP24. 

29. Requerimento de Informação nº 756/2022, do Deputado Sergio Majeski ao 
Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, 
solicitando informações acerca do Conforme noticiado pelo jornal A Gazeta, e tal 
qual pode ser verificado no portal da transparência do Governo do Estado, o ex-
subsecretário de Estado da Agricultura, Rodrigo Vaccari, exonerado após participar 
de um suposto esquema de superfaturamento da compra de álcool em gel, 
continua constando como conselheiro ATIVO no Conselho Fiscal da Ceasa, tendo 
inclusive recebido a gratificação pela participação no mês de abril. 

30. Requerimento de Informação nº 757/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca do Extrato de 
Contrato nº 0051/2022, o qual estabelece a contratação de empresa para a 
prestação de serviços continuados de fornecimento de gases medicinais e locação 
de equipamentos, no valor de R$ 246.600,00 (Duzentos e quarenta e seis mil, e 
seiscentos reais), por meio do Processo Nº 2022-3DP24. 

31. Requerimento de Informação nº 758/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca do Extrato de 
Contrato nº 0050/2022, o qual estabelece a contratação de empresa para a 
prestação de serviços continuados de fornecimento de gases medicinais e locação 
de equipamentos, no valor de R$ 442.647,00 (Quatrocentos e quarenta e dois mil, e 
seiscentos e quarenta e sete reais), por meio do Processo Nº 2022-3DP24. 

32. Requerimento de Informação nº 759/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca do Extrato de 
Contrato nº 0049/2022, o qual estabelece a contratação de empresa para a 
prestação de serviços continuados de fornecimento de gases medicinais e locação 
de equipamentos, no valor de R$ 288.360,00 (Duzentos e oitenta e oito mil, e 
trezentos e sessenta reais), por meio do Processo Nº 2022-3DP24. 

33. Requerimento de Informação nº 760/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca do Extrato de 
Contrato nº 0048/2022, o qual estabelece a contratação de empresa para a 
prestação de serviços continuados de fornecimento de gases medicinais e locação 
de equipamentos, no valor de R$ 5.404.558,86 (Cinco milhões, quatrocentos e 
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quaro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos), por meio 
do Processo Nº 2022-3DP24. 

34. Requerimento de Informação nº 761/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, 
solicitando informações acerca do DECRETO Nº 770-S, DE 04 DE MAIO DE 2022, o 
qual estabelece a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 9.174.349,61 
(Nove milhões, cento e setenta e quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e 
sessenta e um centavos), utilizados para o custeio de obras e instalações, por meio 
do Processo Nº 2022-H0134. 

35. Requerimento de Informação nº 762/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado de Esporte e Lazer, solicitando informações acerca do 
DECRETO Nº 769-S, DE 04 DE MAIO DE 2022, o qual estabelece a abertura de 
crédito suplementar no valor de R$ 1.210.000,00 (Um milhão e duzentos e dez mil 
reais), utilizados para, dentre outros, o pagamento de contribuições, por meio do 
Processo Nº 2022-0G746. 

36. Requerimento de Informação nº 763/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado de Justiça, solicitando informações acerca do DECRETO Nº 
768-S, DE 04 DE MAIO DE 2022, o qual estabelece a abertura de crédito 
suplementar no valor de R$ 37.706.649,97 (Trinta e sete milhões, setecentos e seis 
mil, seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos), utilizados para a 
realização de obras e instalações, por meio do Processo Nº 2022-H5220. 

37. Requerimento de Informação nº 764/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, 
solicitando informações acerca do DECRETO Nº 767-S, DE 04 DE MAIO DE 2022, o 
qual estabelece a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 40.000.000,00 
(Quarenta milhões de reais), utilizados, dentre outros, para aquisição de material, 
bem ou serviços para distribuição gratuita, por meio do Processo Nº 2022-NXNCF. 

38. Requerimento de Informação nº 765/2022, do Deputado Capitão Assumção a Casa 
Civil, solicitando informações acerca da implantação do Programa Estadual de 
Qualificação da Atenção Primária à Saúde (QUALIFICAAPS), uma iniciativa 
promovida pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde em 
cooperação com as Secretarias Municipais de Saúde voltada à educação 
permanente e ao treinamento em serviço, que visa à integração sistêmica de ações 
e serviços de saúde por meio da provisão de atenção preventiva, dentre outros 
itens correlatos. 

39. Requerimento de Informação nº 766/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca da implantação do 
Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (QUALIFICAAPS), 
uma iniciativa promovida pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação 
em Saúde em cooperação com as Secretarias Municipais de Saúde voltada à 
educação permanente e ao treinamento em serviço, que visa à integração sistêmica 
de ações e serviços de saúde por meio da provisão de atenção preventiva, dentre 
outros itens correlatos. 
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2ª FASE DO EXPEDIENTE – SUJEITO À DELIBERAÇÃO 

 

40. Requerimento de Urgência n° 104/2022, do Deputado Capitão Assumção, Líder do 
Partido Liberal - PL, ao Projeto de Resolução nº 006/2022, de sua autoria e outros, 
que cria a Comenda do Mérito Legislativo “Edward Hemming Dodd”, destinada a 
contemplar os membros da Igreja Cristã Maranata do Estado do Espírito Santo. 
 

41. Requerimento nº 046/2022 de transferência de Sessão Solene, do Deputado 
Capitão Assumção, para entrega da medalha Alferes Tiradentes, em homenagem ao 
aniversário de 110 anos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, 
que seria realizada no dia 25 de agosto de 2022 às 19:00 horas para o dia 30 de 
junho de 2022 às 19:00 horas. 

42. Requerimento nº 094/2022 de Sessão Solene, da Mesa Diretora em homenagem 
aos 50 anos da FAESA – Faculdades Integradas Espírito-Santenses, a realizar-se no 
dia 22 de junho de 2022 às 19:00 horas. 

43. Indicação nº 2842/2022, da Deputada Raquel Lessa ao Governador do Estado, que 
por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura 
e Pesca (SEAG), promova investimentos através do Programa Calçamento Rural 
para pavimentação da Comunidade de Santana, no município de Marilândia. 

44. Indicação nº 2843/2022, do Deputado Delegado Danilo Bahiense ao Prefeito 
Municipal de Vitória, para retificação da indicação 2812/2022 – Isenção de 
Pagamento de Estacionamento Rotativo a maiores de 60 anos de idade e pessoas 
portadoras de deficiência”. 

45. Indicação nº 2844/2022, do Deputado Gandini ao Governador do Estado, que em 
parceria com a CETURB-ES, solicitamos que a linha do ônibus 211 (Jardim Camburi 
Santo André) que faz o itinerário na Av. Beira Mar que tal linha passa dentro de 
Jardim Camburi, possa ser integrada ao trajeto do Parque Fazendinha. Moradores 
do bairro reclamam da dificuldade deste ônibus não passar lá. 

46. Indicação nº 2845/2022, do Deputado Doutor Hércules ao Governador do Estado, 
que seja realizada requisição administrativa e transforme a Santa Casa de Cachoeiro 
em Hospital Geral no Sul do Estado.  

47. Indicação nº 2846/2022, da Deputada Raquel Lessa ao Governador do Estado, para 
aquisição de escavadeira hidráulica para atender o município de Alto Rio Novo. 

48. Indicação nº 2847/2022, da Comissão de Proteção à Criança e do Adolescente e da 
de Política sobre Droga ao Deputado Federal Paulo Roberto Foletto, para criação de 
núcleo de atendimento de denúncias de violação aos direitos e garantias, violência 
e abusos contra a criança e aos adolescentes.  

49. Indicação nº 2848/2022, da Comissão de Proteção à Criança e do Adolescente e da 
de Política sobre Droga ao Deputado Federal Neucimar Ferreira Fraga, para criação 
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de núcleo de atendimento de denúncias de violação aos direitos e garantias, 
violência e abusos contra a criança e aos adolescentes. 

50. Indicação nº 2849/2022, da Comissão de Proteção à Criança e do Adolescente e da 
de Política sobre Droga ao Deputado Federal Josias Mario da Vitória, para criação 
de núcleo de atendimento de denúncias de violação aos direitos e garantias, 
violência e abusos contra a criança e aos adolescentes.  

51. Indicação nº 2850/2022, do Deputado Capitão Assumção ao Governador do Estado, 
para que sejam realizadas melhorias no abrigo de ônibus localizado na Rodovia ES-
010, no bairro de Manguinhos, no município de Serra. 

52. Indicação nº 2851/2022, do Deputado Dary Pagung ao Governador do Estado, para 

Incluir no Programa Calçamento Rural a Comunidade de Córrego Santo Antônio, na 
localidade do Pico Colossus, localizado no município de Iúna. 

53. Indicação nº 2852/2022, do Deputado Sergio Majeski ao Governador do Estado, 
para implantação de laboratórios de ciências e de informática, para dar suporte aos 
cursos técnicos em redes de computadores e em manutenção e suporte em 
informática na EEEFM Maria de Lourdes Poyares Labuto, localizada no município de 
Cariacica. Ainda, contratação de mais 03 (três) coordenadores escolares, a 
instalação de energia solar na escola e de ar-condicionado nas 17 salas de aula, 
ampliação da sala de recursos, realização de melhorias na internet e 
disponibilização de vigilantes para que promovam a segurança da escola em tempo 
integral. 

54. Indicação nº 2853/2022, do Deputado Bruno Lamas ao Governador do Estado, para 
instalação de academia popular no Bairro de Balneário de Carapebus, na Av. beira 
mar, próximo ao Quiosque Mar & Sol, no município de Serra. 

55. Indicação nº 2854/2022, do Deputado Bruno Lamas ao Governador do Estado, para 
que seja realizada a manutenção/limpeza, (capina, poda de arvores) em todos os 
Terminais do Transcol, e em seu entorno.  


