
    
      ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

       ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

40ª SESSÃO ORDINÁRIA, HÍBRIDA, VIRTUAL E PRESENCIAL DA 19º LEGISLATURA. 

DIA: 18.05.2022 – 09:00 HORAS 

1ª FASE DO EXPEDIENTE - PARA SIMPLES DESPACHO 

 

1. Ofício nº 09/2022, do Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 
encaminhando Prestação de Contas Mensal referente ao exercício de ABRIL de 
2022.  

2. Ofícios nºs 23/2022 – 86/2022, do Deputado Theodorico Ferraço, justificando sua 
ausência na sessão ordinária realizada no dia 11 de maio de 2022. 

3. Mensagem nº 18/2022, do Governador do Estado, encaminhando veto total ao 
Projeto de Lei nº 164/2022, de autoria do Deputado Coronel Alexandre Quintino, 
que altera a Lei nº 11.377, de 31 de agosto de 2021, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de os estabelecimentos comerciais que anunciarem a oferta de 
produtos e serviços em promoção, no âmbito do Estado do Espírito Santo, informar 
ao consumidor, em conjunto com o valor da oferta vigente, o valor imediatamente 
anterior praticado pelo estabelecimento para a comercialização do produto ou 
serviço.  

4. Projeto de Lei nº 215/2022, do Deputado Dr. Emilio Mameri, que declara a Festa de 
Corpus Christi do Município de Castelo como Patrimônio Cultural Imaterial do 
Estado do Espírito Santo.  

5. Projeto de Decreto Legislativo nº 035/2022, da Mesa Diretora, que acrescenta item 
ao Anexo Único do Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 2018, 
concedendo Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Fabio Ramos de Moura.  

6. Requerimento de Informação nº 845/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado de Saúde, solicitando informações a cerca do processo da 
Ordem de Fornecimento nº 037/2022.  

7. Requerimento de Informação nº 846/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado de Saúde, solicitando informações a cerca do processo da 
Ordem de Fornecimento nº 038/2022.  

8. Requerimento de Informação nº 847/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado de Saúde, solicitando informações a cerca do processo da 
Ordem de Fornecimento nº 1304/2022.  

9. Requerimento de Informação nº 848/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado de Saúde, solicitando informações a cerca do processo da 
Ordem de Fornecimento nº 1309/2022.  

10. Requerimento de Informação nº 849/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado de Saúde, solicitando informações a cerca do processo da 
Ordem de Fornecimento nº 1281/2022.  
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11. Requerimento de Informação nº 850/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado de Saúde, solicitando informações a cerca do processo de nº 
2021-75JZV - LACEN.  

12. Requerimento de Informação nº 851/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado de Saúde, solicitando informações a cerca do processo de nº 
2022-QJPZS.  

13. Requerimento de Informação nº 852/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado de Saúde, solicitando informações a cerca do processo de nº 
2021-5GXMM.  

14. Requerimento de Informação nº 853/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado de Educação, solicitando informações a cerca do processo de 
nº 2022-FW9GH.  

 

2ª FASE DO EXPEDIENTE – SUJEITO À DELIBERAÇÃO 
 

15. Requerimento de Urgência nº 103/2022, do Deputado Vandinho Leite e outros ao 
Projeto de Lei nº 740/2021, de sua autoria, que obriga os postos de combustíveis a 
divulgarem no interior dos seus estabelecimentos informações aos consumidores, 
de forma clara e ostensiva, referentes aos preços dos combustíveis automotivos 
vendidos por meio de dinheiro ou cartão de crédito, a prazo ou à vista, e dá outras 
providências. 

16. Requerimento nº 101/2022, do Deputado Adilson Espíndula, de transferência da 
Sessão Solene em homenagem e comemoração ao Programa De Educação Escolar 
Pomerana, que seria realizada no dia 10 de junho de 2022 às 19:00 horas para o dia 
10 de junho de 2022 às 15:00 horas.   

17. Indicação nº 2884/2022, do Deputado Carlos Von ao Governador do Estado, para 
implementação de medidas concretas necessárias para garantir a subsistência da 
rodovia em questão, bem como das estruturas prediais e de alvenaria situadas às 
margens da referida rodovia, localizada entre o município de Marataízes e 
Itapemirim, tais como obras de contenção, construção de muro de arrimo, entre 
outras que se fizerem necessárias para preservar a segurança dos transeuntes e 
moradores locais.  

18. Indicação nº 2885/2022, do Deputado Carlos Von ao Governador do Estado, que 
em convênio com a Prefeitura de Guarapari, que sejam tomadas medidas concretas 
e administrativas consubstanciadas no aumento dos guardas vidas na praia da 
localidade de Setibão, localizada em Guarapari, a fim prevenir os afogamentos na 
região e, assim, gerar maior segurança aos banhistas.  

19. Indicação nº 2886/2022, do Deputado Carlos Von ao Governador do Estado, que 
em convênio com o município de Guarapari, que sejam tomadas medidas concretas 
e administrativas consubstanciadas no aumento dos guardas vidas na praia da 
localidade de Praia do Morro, localizada em Guarapari, a fim prevenir os 
afogamentos na região e, assim, gerar maior segurança aos banhistas.  
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20. Indicação nº 2887/2022, do Deputado Carlos Von ao Governador do Estado, que 
em convênio com a prefeitura de Vila Velha, a implementação de medidas 
concretas a serem realizadas junto à concessionária de energia elétrica para que 
diligencie a reparação, troca ou reestruturação dos postes de iluminação pública 
danificados localizados nas redondezas do Condomínio Jardins Veneza, na 
comunidade de Interlagos, em Vila Velha.  

21. Indicação nº 2889/2022, do Deputado Bruno Lamas ao Governador do Estado, para 
instalação de iluminação do gramado e do acesso principal do Estádio Municipal do 
Campo de Futebol do Vinhático, Município de Montanha/ES.  

22. Indicação nº 2890/2022, do Deputado Sergio Majeski ao Governador do Estado, 
para Reforma da EEEFM FRANCISCA PEIXOTO MIGUEL, localizada no município de 
Serra. Ainda, a instalação de energia solar na unidade e de ar-condicionado nas 
salas, a ampliação do refeitório e da sala de recursos, a implantação de laboratório 
de informática com 44 computadores, melhorias na internet e na acessibilidade e 
construção de auditório.  

23. Indicação nº 2891/2022, do Deputado Sergio Majeski ao Governador do Estado, 
para Abertura do ensino médio regular noturno na EEEFM MARINGÁ, localizado no 
município de Serra, ampliação do refeitório - já que o espaço é insuficiente e os 
alunos revezam os horários de refeição entre si-, a implantação de laboratórios de 
ciências e de informática, a instalação de energia solar na escola e de ar-
condicionado nas salas de aula, bem como melhorias na acessibilidade e no sistema 
de internet e construção de auditório.  

24. Indicação nº 2892/2022, do Deputado Sergio Majeski ao Governador do Estado, 
para Prosseguimento das obras paralisadas na EEEFM JOSE CUPERTINO, localizada 
no município de Afonso Cláudio. Ainda, a instalação de ar-condicionado e de kits 
multimídia nas 12 salas de aula, a aquisição de mais duas estações com 80 
chromebooks, a implantação laboratório de ciências, bem como a inserção de mais 
um bebedouro. Também, que sejam contratados vigilantes para que haja segurança 
do espaço escolar por 24h.  

25. Indicação nº 2893/2022, do Deputado Sergio Majeski ao Governador do Estado, 
para Implantação de sala de recursos ampla e de auditório, assim como a instalação 
de ar-condicionado nas salas de aula, de laboratórios de informática e de ciências, 
sobretudo com aquisição de mais uma estação com 40 chromebooks no CEEFMTI 
AFONSO CLÁUDIO, localizado no município de Afonso Cláudio. Ainda, que sejam 
contratados vigilantes para que haja segurança do espaço escolar por 24h.  

26. Indicação nº 2894/2022, do Deputado Sergio Majeski ao Governador do Estado, 
para Aquisição de 23 computadores novos para o laboratório de informática, a 
implantação de auditório e laboratório de ciências, a ampliação da sala de recursos, 
a instalação de energia solar e a climatização de todas as salas da EEEFM MARIA DE 
ABREU ALVIM, localizada no município de Afonso Cláudio. Ainda, que sejam 
contratados vigilantes para que haja segurança do espaço escolar por 24h.  

27. Indicação nº 2895/2022, do Deputado Sergio Majeski ao Governador do Estado, 
para Instalação de energia solar e de ar-condicionado nas 07 (sete) salas de aula da 
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EEEFM JOSE GIESTAS, localizada no município de Afonso Cláudio, bem como a 
implantação de laboratório de informática e ciências, auditório, aquisição de 25 
computadores e melhorias na internet. Ainda, que sejam contratados vigilantes 
para que haja segurança do espaço escolar por 24h.  

28. Indicação nº 2896/2022, do Deputado Sergio Majeski ao Governador do Estado, 
para Instalação de energia solar e de ar-condicionado nas salas de aula da EEEFM 
MESTRE ALVARO, localizada no município de Serra, bem como que sejam realizadas 
melhorias na acessibilidade do espaço escolar e no sistema de internet.  

29. Indicação nº 2897/2022, do Deputado Luiz Durão ao Governador do Estado, para 
mudança de rede elétrica monofásica para trifásica, para o Córrego Araújo, 
município de Rio Bananal/ES.  

30. Indicação nº 2898/2022, do Deputado Luiz Durão ao Governador do Estado, para 
mudança de rede elétrica monofásica para trifásica, para os Córregos: Fundo, do 
Macaco e Taboca, situados no Distrito de Bela Vista, município de Boa 
Esperança/ES.  

31. Indicação nº 2899/2022, do Deputado Luiz Durão ao Governador do Estado, para 
aquisição de uma Grade Niveladora, para o Município de Itarana/ES.  

32. Indicação nº 2900/2022, do Deputado Luiz Durão ao Governador do Estado, para 
aquisição de um Trator agrícola 4X4, para o Município de Itarana/ES.  

 

 


