
    
      ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

       ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

118ª SESSÃO ORDINÁRIA HÍBRIDA, VIRTUAL E PRESENCIAL DA 19º LEGISLATURA. 

DIA: 16.12.2021 - 15:00 HORAS 

 
1ª FASE DO EXPEDIENTE - PARA SIMPLES DESPACHO 
  
 
1. Ofício nº 018/2021, do Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 

encaminhando a prestação de mensal referente ao mês de novembro de 2021.  
 

2. Projeto de Lei nº 863/2021, do Deputado Carlos Von, que estabelece limites à aquisição 
de bens de materiais e produtos alimentícios classificados como ostentáveis, ou de luxo, 
pela administração pública, no âmbito do Estado do Espírito Santo.  

 
3. Projeto de Lei nº 864/2021, do Deputado Marcelo Santos, que adere ao convênio ICMS 

nº 204, de 09 de dezembro de 2021, publicado no DOU de 10.12.2021, pelo despacho 
83/21, que altera o convênio ICMS nº 38/12, que concede isenção do ICMS nas saídas de 
veículos destinados a pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental ou autista. 

 
4. Emenda modificativa nº 01/2021, do Deputado Carlos Von, ao Projeto de Lei nº 

274/2019, de sua autoria, que dispõe sobre a proibição da produção e utilização de 
contêineres fabricado com poliuretano com finalidade de instalação de alojamentos, 
refeitórios, estabelecimentos de saúde, instituições de ensino, assim como aqueles 
destinados ao acolhimento de pessoas.  

 
5. Emenda modificativa nº 01/2021, do Deputado Carlos Von, ao Projeto de Lei nº 

636/2021, de sua autoria, que declara o Monte Aghá, localizado entre os municípios de 
Piúma e Itapemirim, patrimônio imaterial e turístico do Estado do Espírito Santo.  

 
6. Parecer nº 01/2021, da Comissão Especial criada pelo Ato do Presidente nº 05/2021, 

para emitir parecer sobre a para emitir parecer sobre Proposta de Emenda à 
Constituição Estadual no 03/2021, de autoria do Deputado Bruno Lamas e outros, que 
altera a redação do art. 32, inciso XVII, da Constituição Estadual, autorização a 
acumulação remunerada de dois cargos públicos de natureza técnico-pedagógica, para 
efeito de posterior discussão e votação do Plenário, pela admissibilidade, 
constitucionalidade, legalidade e aprovação da referida Proposta. (Em anexo, por se 
tratar de matéria correlata, Proposta de Emenda Constitucional nº 05/2021, de autoria 
do Deputado Sergio Majeski outros).  
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7. Parecer no 480/2021 da Comissão de Justiça, que concluiu pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei nº 771/2021, do Deputado Luciano Machado, que acrescenta item ao 
Anexo I da Lei nº 10.975, de 14 de janeiro de 2019, denominando Professora Sandra de 
Assis Malani o viaduto de ligação entre as Av. Boa Vista e a Av. João Palácio, sob a 
Rodovia das Paneleiras, no complexo viário de Carapina, município de Serra.  

 
8. Requerimento nº 010/2021, do Deputado Delegado Danilo Bahiense e outros, de 

formação da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos e Garantias das Crianças e dos 
Adolescentes.  

 
 
2ª FASE DO EXPEDIENTE – SUJEITO À DELIBERAÇÃO 
 

 
9. Indicação nº 8254/2021, do Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para 

aumento da ronda policial nos pontos turísticos de Piúma/ES.   
 

10. Indicação nº 8255/2021, do Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para 
aumento da ronda policial nos pontos turísticos de Vitória/ES.   

 
11. Indicação nº 8256/2021, do Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para o 

aumento da ronda policial nos pontos turísticos de Vila Velha/ES.   
 

12. Indicação nº 8257/2021, do Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para 
implantação do serviço especial Mão na Roda no município de Guarapari/ES.   

 
13. Indicação nº 8258/2021, do Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para 

aumento da ronda policial nas áreas rurais de Guarapari/ES.   
 

14. Indicação nº 8259/2021, do Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para 
aumento da ronda policial nos pontos turísticos de Alfredo Chaves/ES.   

 
15. Indicação nº 8260/2021, do Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para 

aumento da ronda policial nos pontos turísticos de Anchieta/ES.   


