
    
      ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

       ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

37ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 19º LEGISLATURA. 

DIA: 11.05.2022 – 09:00 HORAS 

1ª FASE DO EXPEDIENTE - PARA SIMPLES DESPACHO 

 

1. Ofício nº 049/2022, do Deputado Vandinho Leite, de destinação da Tribuna Popular 
da sessão ordinária do dia 06 de Junho de 2022, para o Senhor LEONIL DIAS DA 
SILVA, para que faça uso da Tribuna livre. Assunto: “Conselho de Educação no 
Estado do Espírito Santo”.  

2. Projeto de Lei nº 203/2022, do Deputado Dr. Emilio Mameri, que cria no Estado do 
Espírito Santo a “Rota da Pedra do Elefante”.  

3. Projeto de Lei nº 204/2022, do Deputado Marcos Garcia, que dispõe sobre a 
aplicação de medidas administrativas de prevenção e combate ao roubo, furto e 
receptação de cabos, fios metálicos, geradores, baterias, transformadores e placas 
metálicas no Estado do Espírito Santo.  

4. Projeto de Lei nº 205/2022, do Deputado Bruno Lamas, que dispõe sobre benefícios 
fiscais e tarifários aos condutores cadastrados ao Registro Nacional Positivo de 
Condutores, no âmbito do Espírito Santo e dá outras providências.  

5. Requerimento de Informação nº 788/2022, do Deputado Carlos Von ao Secretaria 
de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, solicitando 
informações a cerca da 1) extração de cópia e posterior encaminhamento para 
concessão de vistas da integralidade do processo administrativo que culminou na 
celebração do contrato avençado entre a Companhia Espírito-Santense de 
Saneamento (CESAN) e a empresa Salvador Empreendimentos LTDA com o fito de 
fornecer água de reúso para efetivação de lavagem e desinfecção diária dos 
terminais situados rodoviários do sistema Transcol situados nos municípios de 
Cariacica, Serra e Vila Velha, conforme publicizado no próprio sítio eletrônico da 
concessionária estadual1 ; 2) cópia dos pagamentos efetuados pela empresa 
Salvador Empreendimentos LTDA a Cesan; 3) cópia do estudo técnico apresentado 
pela empresa Salvador Empreendimentos LTDA para a utilização da água de reuso; 
4) cópia do estudo técnico para análise de viabilidade técnica e financeira 
apresentado pela empresa Salvador Empreendimentos LTDA a Cesan.   

6. Requerimento de Informação nº 789/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretaria de Estado da Agricultura Abastecimento, Aquicultura e Pesca, solicitando 
informações a cerca do RESUMO DO CONTRATO Nº 0311/2022, o qual estabelece a 
aquisição de 02 caminhões carroceria de madeira, no valor de R$ 559.800,00 
(Quinhentos e cinquenta e nove mil e oitocentos reais), por meio do Processo Nº 
2022-SFL7J.   
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7. Requerimento de Informação nº 790/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretaria de Estado da Agricultura Abastecimento, Aquicultura e Pesca, solicitando 
informações a cerca do RESUMO DO CONTRATO Nº 305/2022, o qual estabelece a 
aquisição, transporte e instalação de três vigas e duas placas, no valor de R$ 
88.347,88 (Oitenta e oito mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito 
centavos), por meio do Processo Nº 2022-DQ91Q.   

8. Requerimento de Informação nº 791/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretaria de Estado da Agricultura Abastecimento, Aquicultura e Pesca, solicitando 
informações a cerca do RESUMO DO CONTRATO Nº 0232/2022, o qual estabelece a 
aquisição de 01 caminhão com carroceria tipo baú, no valor de R$ 212.900,00 
(Duzentos e doze mil e novecentos reais), por meio do Processo Nº 2022-N6KZV.   

9. Requerimento de Informação nº 792/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretaria de Estado da Saúde, solicitando informações a cerca da Ordem de 
Fornecimento nº 1284/2022, a qual estabelece a aquisição de material de consumo, 
junto à FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA, no valor de R$ 34.840,00 (Trinta e 
quatro mil, oitocentos e quarenta reais), por meio do processo nº 2021-DMHFP.   

10. Requerimento de Informação nº 793/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretaria de Estado da Saúde, solicitando informações a cerca da Ordem de 
Fornecimento nº 1274/2022, a qual estabelece a aquisição de medicamentos, junto 
à CM HOSPITALAR S/A, no valor de R$ 1.101.312,00 (Um milhão, cento e um mil, 
trezentos e doze reais), por meio do processo nº 2021-Q39K7.   

11. Requerimento de Informação nº 794/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretaria de Estado da Saúde, solicitando informações a cerca da Ordem de 
Fornecimento nº 1273/2022, a qual estabelece a aquisição de medicamentos, junto 
à INTERATIVA NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA, no valor de R$ 2.662.009,20 (Dois milhões, 
seiscentos e sessenta e dois mil, nove reais e vinte centavos), por meio do processo 
nº 2020-JTXG9.   

12. Requerimento de Informação nº 795/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretaria de Estado da Saúde, solicitando informações a cerca da Ordem de 
Fornecimento nº 1208/2022, a qual estabelece a aquisição de medicamentos, junto 
à HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no valor de R$ 
71.341,20 (Setenta e um mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte centavos), por 
meio do processo nº 2021-TNRBJ.   

13. Requerimento de Informação nº 796/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretaria de Estado da Saúde, solicitando informações a cerca da Ordem de 
Fornecimento nº 1206/2022, a qual estabelece a aquisição de medicamentos, junto 
à UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A, no valor de R$ 29.436,00 (Vinte 
e nove mil, quatrocentos e trinta e seis reais), por meio do processo nº 2021-TNRBJ.   
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2ª FASE DO EXPEDIENTE – SUJEITO À DELIBERAÇÃO 
 

14. Indicação nº 2858/2022, do Deputado Sergio Majeski ao Governador do Estado, 
para reforma do prédio superior da EEEFM Graca Aranha, localizada no município 
de Santa Maria de Jetibá, bem como instalação de plataforma elevatória para 
favorecer a acessibilidade, melhorias na acessibilidade da escola como um todo, 
instalação de ar-condicionado nas 26 salas de aula, implantação de laboratório de 
informática, aquisição de duas estações com 80 chromebooks, melhorias na rede 
elétrica e, por fim, ampliação da presença de vigilantes para atuarem, também, 
durante a madrugada, finais de semana e feriados.   

15. Indicação nº 2859/2022, do Deputado Dr. Emílio Mameri ao Governador do Estado, 
para adequar e revestir as estradas rurais capixabas, priorizando as áreas de maior 
concentração de agricultura familiar para melhorar o escoamento da produção e 
reduzir os custos e as perdas dos produtos perecíveis. Além disso, o programa visa 
facilitar a mobilidade da comunidade, aumentando o fluxo de visitantes no meio 
rural e colaborando com o desenvolvimento do agroturismo.   

16. Indicação nº 2860/2022, do Deputado Theodorico Ferraço ao Governador do 
Estado, para que sejam adotadas as medidas administrativas cabíveis, analisando a 
possibilidade de ser firmada uma parceria com o Município de Muqui, no intuito de 
ser instalada internet via cabo (fibra ótica) na comunidade de São Domingos.   

17. Indicação nº 2861/2022, do Deputada Raquel Lessa ao Governador do Estado, para 
construção de uma quadra poliesportiva com cobertura na Escola Estadual de 
Ensino Fundamental ‘PEDRO CANÁRIO RIBEIRO’, localizada no município de Pedro 
Canário/ES.   

18. Indicação nº 2862/2022, do Deputada Raquel Lessa ao Governador do Estado, para 
construção de um bicicletário com pavimentação na Escola Estadual de Ensino 
Fundamental ‘PEDRO CANÁRIO RIBEIRO’, localizada no Município de Pedro 
Canário – ES.   

 


