
    
      ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

       ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

38ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 19º LEGISLATURA. 

DIA: 16.05.2022 – 15:00 HORAS 

1ª FASE DO EXPEDIENTE - PARA SIMPLES DESPACHO 

 

1. Ofícios nºs 16/2022 – 128/2022, do Deputado Freitas, justificando sua ausência nas 
sessões ordinárias realizadas nos dias 03 e 04 de maio de 2022.  

2. Ofícios nºs 17/2022 – 110/2022, do Deputado Cel. Alexandre Quintino, justificando 
sua ausência na sessão ordinária realizada no dia 10 de maio de 2022.  

3. Mensagem nº 124/2022, do Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 
26/2022, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Selo Fiscal eletrônico – SF-e – e o 
Selo Fiscal de Controle e Procedência, destinados ao controle e fiscalização da 
comercialização e do envase de água mineral, natural, artificial ou adicionada de sais. 
 

4. Mensagem nº 213/2022, do Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 
052/2022, que altera dispositivos da Lei nº 10.370, de 22 de maio de 2015, que dispõe 
sobre a organização e o funcionamento das Turmas de Julgamento de Primeira 
Instância da Gerência Tributária, vinculadas à Subsecretaria de Estado da Receita da 
Secretaria de Estado da Fazenda, e dá outras providências.  

5. Mensagem nº 214/2022, do Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 
051/2022, que altera dispositivo da Lei n° 6.228 de 09 de junho de 2000 que institui 
normas específicas de responsabilidade, visando proporcionar segurança aos 
consumidores de serviços de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, 
bem como a terceiros que possam ser afetados por riscos decorrentes de tais 
atividades.  

6. Mensagem nº 270/2022 - Encaminha Projeto de Lei nº 63/2022 que introduz 
alterações no ANEXO III na Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, visando visa 
internalizar os seguintes Convênios ICMS, celebrados no âmbito do Conselho Nacional 
de Política Fazendária – Confaz: I - Convênio ICMS nº 99/18, que autoriza a concessão 
de isenção do ICMS incidente nas operações com produtos eletrônicos e seus 
componentes, realizadas no âmbito do sistema de logística reversa; II - Convênio ICMS 
nº 01/21, que revigora e altera o Convênio ICMS 63/20, que autoriza a concessão de 
isenção do ICMS incidente nas operações e correspondentes prestações de serviço de 
transporte realizadas no âmbito das medidas de prevenção ao contágio e de 
enfrentamento à pandemia causada pelo novo agente do Coronavírus (SARS-CoV-2); 
III - Convênio ICMS nº 13/21, que autoriza a concessão de isenção do ICMS incidente 
nas operações e correspondentes prestações de serviço de transporte realizadas com 
o equipamento respiratório Elmo, suas partes e peças, utilizadas no âmbito das 
medidas de enfrentamento à pandemia causada pelo novo agente do Coronavírus 
(SARS-CoV-2); e IV - Convênio ICMS nº 15/21, que autoriza a concessão de isenção do 
ICMS nas importações e operações com vacinas e insumos destinados à sua fabricação 
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para o enfrentamento à pandemia causada pelo novo agente do Coronavírus (SARS-
CoV-2). 

7.  Mensagem nº 332/2022 - Encaminha Projeto de Lei nº 69/2022 que introduz 
alterações na Lei nº 7.000(ICMS), objetivando consolidar na legislação tributária do 
nosso Estado às alterações trazidas pela Lei Complementar Federal nº 190, de 4 de 
janeiro de 2022, que alterou a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 
(Lei Kandir). 

8. Mensagem nº 340/2022 - Encaminha Projeto de Lei nº 77/2022 que autoriza o 
Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo (BANESTES S.A.) a constituir 
subsidiárias e controladas e a adquirir participação em Sociedades. 

9. Mensagem nº 481/2022, do Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 
134/2022, que Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito externo 
junto à Corporação Andina de Fomento - CAF, com a garantia da União e dá outras 
providências.  

10. Mensagem nº 482/2022, do Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 
133/2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito externo 
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, com a 
garantia da União e dá outras providências.  

11. Mensagem nº 490/2022, do Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 
149/2022, que altera o art. 77-A, inc. III, alínea e) da Lei nº 7.000, de 27 de dezembro 
de 2001, que dispõe sobre o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS. (A proposta visa reduzir o valor a ser 
recolhido da multa prevista no art. 75-A, § 5º, III, “a”, quando a infração for praticada 
por produtor rural e extinguir a penalidade imposta ao contribuinte que deixa de 
solicitar à Secretaria da Fazenda a inutilização de número de documentos fiscais 
eletrônicos, na eventualidade de quebra de sequência de sua numeração). 

12. Mensagem nº 564/2022, do Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 
150/2022, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao município de Domingos 
Martins. 

13. Mensagem nº 676/2022, do Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 
180/2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária 
referente ao exercício financeiro de 2023 e dá outras providências - PLDO.  

14. Mensagem nº 677/2022, do Governador do Estado, encaminhando a prestação de 
contas do Governo Estadual, relativas ao exercício de 2021.   

15. Mensagem nº 06/2022, do Governador do Estado, encaminhando Relatório dos 
Créditos Suplementares e Especiais abertos no período de Janeiro a Abril de 2022, 
elaborado pela Secretaria de Estado de Economia e Planejamento - SEP, em 
atendimento ao disposto no § 5º do artigo 21 da Lei nº 11.354, de 03 de agosto de 
2021 (LDO 2022).   
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16. Mensagem nº 17/2022, do Governador do Estado, encaminhando veto parcial ao 
Projeto de Lei nº 399/2021, de autoria do Deputado Pr. Marcos Mansur, que institui o 
Estatuto de Liberdade Religiosa no Estado do Espírito Santo na forma do inciso VI do 
art. 5º da Constituição Federal e dá outras providências.  

17. Projeto de Lei nº 206/2022, do Deputado Dr. Emilio Mameri, que acrescenta item ao 
Anexo Único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o “Dia Estadual 
do Profissional de Recursos Humanos”, a ser celebrado, anualmente, no dia 20 de 
maio, incluindo-o no Calendário Oficial do Estado do Espírito Santo.  

18. Projeto de Lei nº 207/2022, do Deputado Renzo Vasconcelos, que institui o mês Maio 
Laranja, de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e dos adolescentes no 
Estado do Espírito Santo, e dá outras providências.  

19. Projeto de Lei nº 208/2022, do Deputado Capitão Assumção, que fica o comércio de 
terminal de telefonia móvel obrigado a incluir fone de ouvido, fonte de alimentação 
(carregador), bateria e quaisquer cabos a adaptadores necessários para uso do 
dispositivo, no âmbito do Estado do Espírito Santo.  

20. Projeto de Lei nº 209/2022, da Deputada Raquel Lessa, que estabelece que os 
hospitais e as maternidades do Estado do Espírito Santo ofereçam treinamento e 
orientações sobre a "Manobra de Heimlich", aos pais e responsáveis de recém-
nascidos, para socorro em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e 
prevenção de morte súbita.  

21. Projeto de Lei nº 210/2022, do Deputado Bruno Lamas, que dispõe sobre o ingresso 
no Sistema Universidade do Espírito Santo – Universidades e na Universidade Aberta 
Capixaba (UNAC), em cursos de educação profissional, ensino técnico e nível superior 
e dá outras providências.  

 

22. Pareceres n.os 14/2019, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade/legalidade, 
com emenda; 02/2019, da Comissão de Saúde; 11/2020, da Comissão de Segurança e 
05/2020, da Comissão de Finanças, todos pela aprovação, com o acolhimento da 
emenda da Comissão de Justiça, do Projeto de Lei nº 04/2019, da Deputada Janete de 
Sá, que dispõe sobre os estabelecimentos privados comerciais, no âmbito do Estado, 
que possuem ou venham possuir banheiros adaptados ao uso de pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida, a disponibilizar alarme de emergência e dá outras 
providências.  

23. Pareceres n.os 175/2019, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade/legalidade; 
10/2021, da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente; 66/2021, da Comissão 
de Finanças e 06/2022, da Comissão de Segurança, todos pela aprovação, do Projeto 
de Lei nº 259/2019, da Deputada Janete de Sá, que dispõe sobre o direito da mulher 
agredida, devido ao gênero, de ficar com o animal de estimação que compartilha com 
o agressor.  

24. Pareceres n.os 86/2020, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade/legalidade; 
16/2021, da Comissão de Cidadania; 36/2021, da Comissão de Saúde e 29/2022, da 
Comissão de Finanças, todos pela aprovação, do Projeto de Lei nº 414/2019, da 
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Deputada Raquel Lessa, que altera o Art. 1º, da Lei nº 4.956 de 1.994, acrescentando 
o inciso VI, incluindo doadores de sangue como beneficiários de atendimento 
prioritário.  

25. Pareceres n.os 135/2020, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade/legalidade, 
com emenda; 03/2021, da Comissão de Saúde; 11/2021, da Comissão de Segurança; 
06/2021, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e 25/2022, da 
Comissão de Finanças, todos pela aprovação, com o acolhimento da emenda da 
Comissão de Justiça, do Projeto de Lei nº 217/2019, do Deputado Capitão Assumção, 
que determina a comunicação por parte dos hospitais, clínicas, postos de saúde e 
congêneres que integram a rede pública e privada de saúde, das ocorrências 
envolvendo embriaguez e ou consumo de drogas por criança ou adolescente, na 
forma que especifica.  

26. Pareceres n.os 219/2020, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade/legalidade; 
04/2021, da Comissão de Mobilidade Urbana e parecer oral do vencido da Comissão 
de Segurança, ambos pela aprovação e 21/2022, da Comissão de Finanças, pela 
rejeição, do Projeto de Lei nº 760/2019, do Deputado Capitão Assumção, que dispõe 
sobre o monitoramento no interior dos veículos de transportes escolares que exerçam 
suas atividades no Estado e dá outras providências.  

27. Pareceres n.os 23/2021, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade/legalidade; 
01/2021, da Comissão de Segurança; 11/2021, da Comissão de Educação e 31/2022, 
da Comissão de Finanças, todos pela aprovação, do Projeto de Lei nº 461/2019, do 
Deputado Capitão Assumção, que estabelece sanções a alunos em caso de agressão 
aos Professores, Servidores ou Empregados da Educação nas Instituições de Ensino e 
Congêneres, no âmbito do Estado.  

28. Pareceres n.os 103/2021, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade/legalidade; 
01/2022, da Comissão de Cidadania; 09/2022, da Comissão de Saúde e 23/2022, da 
Comissão de Finanças, todos pela aprovação, do Projeto de Lei nº 515/2019, do 
Deputado Capitão Assumção, que estabelece normas de transparência na realização 
de testes ou exames psicotécnicos, bem como de pesquisas, investigações sociais ou 
outros mecanismos relacionados à análise da conduta pregressa de candidatos a 
cargos públicos, assegurando ainda o acesso aos motivos de sua reprovação, e dá 
outras providências.  

29. Pareceres n.os 144/2021, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade/legalidade; 
73/2021, da Comissão de Cidadania; 07/2022, da Comissão de Saúde e 27/2022, da 
Comissão de Finanças, todos pela aprovação, do Projeto de Lei nº 379/2019, do 
Deputado Fabrício Gandini, que institui o selo “Espírito Santo por uma Nova Vida”, 
destinado ao reconhecimento daqueles que contribuem para o aumento do número 
de doadores de órgãos e tecidos, bem como para o desenvolvimento técnico-
científico em transplantes.  

30. Pareceres n.os 172/2021, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade/legalidade; 
06/2022, da Comissão de Defesa do Consumidor e 22/2022, da Comissão de Finanças, 
ambos pela aprovação, do Projeto de Lei nº 46/2020, do Deputado Vandinho Leite, 
que dispõe sobre a isenção, do pagamento de taxas de inscrição em concursos 
públicos estaduais para o doador de sangue, e adota outras providências.  
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31. Pareceres n.os 187/2021, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade/legalidade; 
02/2022, da Comissão de Segurança e 33/2022, da Comissão de Finanças, ambos pela 
aprovação, do Projeto de Lei nº 119/2020, do Deputado Dr. Rafael Favatto, que 
dispõe sobre a proibição de permanência de motocicletas em funcionamento, e de 
seus condutores, com capacetes por ocasião dos abastecimentos desses veículos nos 
postos de revenda e dá outras providências.  

32. Pareceres n.os 306/2021, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade/legalidade; 
07/2021, da Comissão de Segurança e 30/2022, da Comissão de Finanças, ambos pela 
aprovação, do Projeto de Lei nº 113/2020, da Deputada Raquel Lessa, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da afixação de cartazes informativos sobre o dever legal de 
comunicação às autoridades competentes de casos de estupro e assédio sexual, 
conforme especifica.  

33. Pareceres n.os 313/2021, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade/legalidade; 
08/2022, da Comissão de Defesa do Consumidor e 28/2022, da Comissão de Finanças, 
ambos pela aprovação, do Projeto de Lei nº 90/2020, do Ex-Deputado Delegado 
Lorenzo Pazolini, que dispõe sobre a obrigação das empresas de adquirência 
implantarem máquinas de cartão de crédito e débito, adaptadas para pessoas com 
deficiência visual, no Estado.  

34. Pareceres n.os 422/2021, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade/legalidade, 
com emendas; 56/2021, da Comissão de Saúde e 24/2022, da Comissão de Finanças, 
ambos pela aprovação, com o acolhimento das emendas da Comissão de Justiça, do 
Projeto de Lei nº 03/2021, do Deputado Marcos Garcia, que assegura o direito aos 
portadores de deficiência auditiva ou de afonia, à capacidade plena e independente 
de acionamento dos canais de emergência no âmbito do Estado.  

35. Parecer n.o 03/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política 
sobre Drogas, pela aprovação, do Projeto de Lei nº 41/2018, do Deputado Sergio 
Majeski, que acrescenta um representante da Assembleia Legislativa ao Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CRIAD), criado pela Lei nº 
4.521/1991.  

 

36. Requerimento de Informação nº 797/2022, do Deputado Bruno Lamas ao Secretário 
de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, solicitando 
informações acerca da Tarifa de Disponibilidade de Esgoto.  

37. Requerimento de Informação nº 798/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado de Esporte e Lazer, solicitando informações acerca do Extrato de 
Contrato nº 004/2022.  

38. Requerimento de Informação nº 799/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado de Esporte e Lazer, solicitando informações acerca do Extrato de 
Contrato nº 005/2022.  

39. Requerimento de Informação nº 800/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado de Esporte e Lazer, solicitando informações acerca do Extrato de 
Contrato nº 007/2022.  
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40. Requerimento de Informação nº 801/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado de Governo, solicitando informações acerca do Extrato de 
Contrato nº 4600209471.  

41. Requerimento de Informação nº 802/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado de Governo, solicitando informações acerca do Extrato de 
Contrato nº 4600209470.  

42. Requerimento de Informação nº 803/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca da Ordem de 
Fornecimento nº 1312/2022.  

43. Requerimento de Informação nº 804/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, solicitando 
informações acerca do Resumo da Ordem de Fornecimento nº 121/2022.  

44. Requerimento de Informação nº 805/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, solicitando 
informações acerca do Resumo do Contrato nº 321/2022.  

45. Requerimento de Informação nº 806/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, solicitando 
informações acerca do Resumo do Contrato nº 0309/2022.  

46. Requerimento de Informação nº 807/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, solicitando 
informações acerca do Resumo do Contrato nº 321/2022.  

47. Requerimento de Informação nº 808/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, solicitando informações acerca 
da Portaria Nº 010-R, que estabelece a Descentralização da Execução de Créditos 
Orçamentários, através do Termo de Cooperação nº 005/2021, no valor de R$ 
41.716.238,99 (quarenta e um milhões, setecentos e dezesseis mil duzentos e trinta e 
oito reais e noventa e nove centavos).  

48. Requerimento de Informação nº 809/2022, do Deputado  Bruno Lamas ao Secretário 
de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, solicitando informações com urgência da 
execução das obras da Av. Abido Saadi, Bairro Jacaraípe, município de Serra no 
período entre 01 de junho a 30 de junho de 2021.  

49. Requerimento de Informação nº 810/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado de Esporte e Lazer, solicitando informações da Ordem de Serviço 
027/2022.  

50. Requerimento de Informação nº 811/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações da Ordem de Fornecimento nº 
1333/2022.  

51. Requerimento de Informação nº 812/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações da Ordem de Fornecimento nº 
1332/2022.  
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52. Requerimento de Informação nº 813/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações da Ordem de Fornecimento nº 
1302/2022.  

53. Requerimento de Informação nº 814/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações da Ordem de Fornecimento nº 
1300/2022.  

54. Requerimento de Informação nº 815/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações da Ordem de Fornecimento nº 
1279/2022.  

55. Requerimento de Informação nº 816/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações da Ordem de Fornecimento nº 
1278/2022.  

56. Requerimento de Informação nº 817/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações da Ordem de Fornecimento nº 
1275/2022.  

57. Requerimento de Informação nº 818/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações da Ordem de Fornecimento nº 
1260/2022.  

58. Requerimento de Informação nº 819/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações da Ordem de Fornecimento nº 
033/2022.  

59. Requerimento de Informação nº 820/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado de Esporte e Lazer, solicitando informações da Ordem de 
Fornecimento nº 026/2022.  

60. Requerimento de Informação nº 821/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado de Esporte e Lazer, solicitando informações da Ordem de 
Fornecimento nº 025/2022.  

61. Requerimento de Informação nº 822/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações do Extrato de Contrato nº 
054/2022.  

62. Requerimento de Informação nº 823/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações do Extrato de Contrato nº 
053/2022.  

63. Requerimento de Informação nº 824/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações do Extrato de Contrato nº 
052/2022.  

64. Requerimento de Informação nº 825/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado de Segurança, solicitando informações do Extrato de Contrato nº 
009/2022.  

65. Requerimento de Informação nº 826/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretaria de Estado da Saúde, solicitando informações acerca do processo de n° 
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2020-Q1F8L, que contratou a Empresa ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA, no valor de R$ 230.189,40 (Duzentos e trinta 
mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta centavos), para aquisição de 
medicamentos.  

66. Requerimento de Informação nº 827/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretaria de Estado de Economia e Planejamento – SEP,  solicitando informações 
acerca do processo de n° 2022-3H007, que contratou a Empresa Neffa Gestão, 
Turismo e Negócios S/A, no valor de R$ 140.999,50 (cento e quarenta mil, novecentos 
e noventa e nove reais e cinquenta centavos), para contratação de serviços de locação 
de espaço físico e infraestrutura, alimentação e apoio operacional visando à realização 
do curso de imersão sobre nova lei de licitações e contratos administrativos na cidade 
de vitória, com público estimado de 500 (quinhentas) pessoas por dia.  

67. Requerimento de Informação nº 828/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretaria de Estado do Governo, solicitando informações acerca da ORDEM DE 
FORNECIMENTO Nº 010/2022.  

68. Requerimento de Informação nº 829/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretaria de Estado da Saúde, solicitando informações acerca da ORDEM DE 
FORNECIMENTO Nº1285/2022.  

69. Requerimento de Informação nº 830/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretaria de Estado da Saúde, solicitando informações acerca da ORDEM DE 
FORNECIMENTO Nº 0262/2022.  

70. Requerimento de Informação nº 831/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretaria de Estado da Saúde, solicitando informações acerca da ORDEM DE 
FORNECIMENTO Nº 1310/2022.  

71. Requerimento de Informação nº 832/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (SESP), solicitando 
informações acerca do processo de nº 2022-DDM1F - SESP, que contratou a Empresa 
MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA, no valor de R$ 5.320,00 
(cinco mil e trezentos e vinte reais), para fornecimento de café.  

72. Requerimento de Informação nº 833/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretaria de Estado da Educação – SEDU, solicitando informações acerca do processo 
de nº 2022-FN61L, que contratou a Empresa CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI, no valor 
de R$ 404.496,48 (quatrocentos e quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais e 
quarenta e oito centavos), para prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva na EEEFM OLEGÁRIO MARTINS.  

73. Requerimento de Informação nº 834/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretaria de Estado da Educação – SEDU, solicitando informações acerca do processo 
de nº 2022-B8QBD, que contratou a Empresa CONSTRUTORA SCHMIDT EIRELI, no 
valor de R$ 346.499,83 (trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e noventa e 
nove reais e oitenta e três centavos), para prestação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva na EEEM NOSSA SENHORA DE LOURDES, com fornecimento de 
materiais e mão de obra.  
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74. Requerimento de Informação nº 835/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretaria de Estado da Educação – SEDU, solicitando informações acerca do processo 
de nº 2021-52T21, que contratou a Empresa BRASIL BEBEDOURO COMÉRCIO DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, no valor de R$ 179.520,70 (cento e setenta e 
nove mil, quinhentos e vinte reais e setenta centavos), para aquisição de bebedouros 
industriais de 100 litros, para atender as escolas da Rede Pública Estadual.  

75. Requerimento de Informação nº 836/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS, solicitando informações acerca do processo 
de nº 2021-XRDR6, contratou a Empresa MADE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E 
SERVIÇOS LTDA, no valor de R$ 279.999,95 (duzentos e setenta nove mil, novecentos 
e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), para fornecimento e instalação de 
aparelhos de Ar Condicionado.  

76. Requerimento de Informação nº 837/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS, solicitando informações acerca do processo 
de nº 2022-1W67T, contratou a Empresa RUBENS DANTAS NETO, no valor de R$ 
40.425,21 (quarenta mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte um centavos), para 
aquisição de chinelos e tiras de borracha.  

77. Requerimento de Informação nº 838/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS, solicitando informações acerca do processo 
de nº 2022-G4QPP, contratou a Empresa POLAR INDUSTRIA E COMERCIO DE 
COLCHOES LTDA, no valor de R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais), para 
aquisição de Colchões.  

78. Requerimento de Informação nº 839/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS, solicitando informações acerca do processo 
de nº 2021 -395KK, contratou a Empresa AGILVIX TERCEIRIZAÇÕES EIRELI, no valor de 
R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais), para aquisição de aparelhos de ar 
condicionado.  

79. Requerimento de Informação nº 840/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretaria de Estado da AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 
(SEAG), solicitando informações acerca do processo de nº 2022-7CBXB, contratou a 
Empresa PME Máquinas e Equipamentos LTDA, no valor de R$ 175.000,00 (cento e 
setenta e cinco mil reais), para aquisição de 01 Trator Agrícola Estreito.  

80. Requerimento de Informação nº 841/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretaria de Estado da AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 
(SEAG), solicitando informações acerca do processo de nº 2022-S8N5N, contratou a 
Empresa Autoviva Caminhões e Ônibus Ltda, no valor de R$ 335.000,00 (trezentos e 
trinta e cinco mil reais), para aquisição de 01 Caminhão com Carroceria tipo Baú.  

81. Requerimento de Informação nº 842/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretaria de Estado da AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 
(SEAG), solicitando informações acerca do processo de nº 2021-6NP6S, contratou a 
Empresa Indústria Comércio Eletro Eletrônica GEHAKA Ltda, no valor de R$ 53.900,00 
(cinquenta e três mil e novecentos reais), para aquisição de 11 (onze) Medidores de 
Umidade de Grãos.   
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82. Requerimento de Informação nº 843/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretaria de Estado da AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA 
(SEAG), solicitando informações acerca do processo de nº 2021-DQZ15, contratou a 
Empresa Pinhalense  S/A Máquinas Agrícolas, no valor de R$ 66.000,00 (sessenta e 
seis mil reais), para aquisição de 01 (um) Secador Cilíndrico Rotativo para Pimenta do 
Reino de 3.300 Litros Monofásicos.  

83. Requerimento de Informação nº 844/2022, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretaria de Estado de Turismo, solicitando informações acerca da PORTARIA N º 
014-R, DE 12 DE MAIO DE 2022.  

 

84. Requerimento nº 014/2022, do Deputado Dr. Emílio Mameri, de retirada e 
arquivamento do Projeto de Lei nº 405/2020, processo 6156/2020, de sua autoria, 
que institui Empreendedorismo e Noções de Direito e Cidadania como temas a serem 
abordados nas escolas estaduais de educação.  

85. Requerimento nº 015/2022, do Deputado Dr. Emílio Mameri, de retirada e 
arquivamento do Projeto de Lei nº 180/2021, processo 3228/2021, de sua autoria, 
que Dispõe sobre a proibição do uso de imagem de consumidores crianças e 
adolescentes sem prévio, expresso e específico consentimento dos pais e/ou 
representantes legais, caso a caso, por instituições prestadoras de serviços 
educacionais e/ou comerciais diversas.  

86. Requerimento nº 016/2022, do Deputado Dr. Emílio Mameri, de retirada e 
arquivamento do Projeto de Lei nº 722/2021, processo n°19668/2021, de sua autoria, 
que institui a Política Estadual de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares.  

87. Requerimento nº 017/2022, do Deputado Dr. Emílio Mameri, de retirada e 
arquivamento do Projeto de Lei nº 606/2020, processo 11992/2020, de sua autoria, 
que dispõe sobre o fornecimento de pulseira de identificação para doentes crônicos, 
autistas, idosos e qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade no estado do 
Espírito Santo.  

 

2ª FASE DO EXPEDIENTE – SUJEITO À DELIBERAÇÃO 
 

88. Requerimento de Urgência nº 032/2022, do Deputado Dary Pagung, Líder do 
Governo, ao Projeto de Lei nº 77/2022, oriundo da Mensagem Governamental nº 
340/2022, que autoriza o Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo 
(BANESTES S.A.) a constituir subsidiárias e controladas e a adquirir participação em 
Sociedades. 

89. Requerimento de Urgência nº 034/2022, do Deputado Dary Pagung, Líder do Governo, 
ao Projeto de Lei nº 69/2022, oriundo da Mensagem Governamental nº 332/2022, 
que  introduz alterações na Lei nº 7.000(ICMS), objetivando consolidar na legislação 
tributária do nosso Estado às alterações trazidas pela Lei Complementar Federal nº 
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190, de 4 de janeiro de 2022, que alterou a Lei Complementar nº 87, de 13 de 
setembro de 1996 (Lei Kandir). 

90. Requerimento de Urgência nº 084/2022, do Deputado Dary Pagung, Líder do Governo, 
ao Projeto de Lei nº 26/2022, oriundo da Mensagem Governamental nº 124/2022, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir o Selo Fiscal eletrônico – SF-e – e o Selo 
Fiscal de Controle e Procedência, destinados ao controle e fiscalização da 
comercialização e do envase de água mineral, natural, artificial ou adicionada de sais. 
 

91. Requerimento de Urgência nº 086/2022, do Deputado Dary Pagung, Líder do Governo, 
ao Projeto de Lei nº 63/2022, oriundo da Mensagem Governamental nº 270/2022, 
que “Introduz alterações no ANEXO III na Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, 
visando visa internalizar os seguintes Convênios ICMS, celebrados no âmbito do 
Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz: I - Convênio ICMS nº 99/18, que 
autoriza a concessão de isenção do ICMS incidente nas operações com produtos 
eletrônicos e seus componentes, realizadas no âmbito do sistema de logística reversa;  
II - Convênio ICMS nº 01/21, que revigora e altera o Convênio ICMS 63/20, que 
autoriza a concessão de isenção do ICMS incidente nas operações e correspondentes 
prestações de serviço de transporte realizadas no âmbito das medidas de prevenção 
ao contágio e de enfrentamento à pandemia causada pelo novo agente do 
Coronavírus (SARS-CoV-2); III - Convênio ICMS nº 13/21, que autoriza a concessão de 
isenção do ICMS incidente nas operações e correspondentes prestações de serviço de 
transporte realizadas com o equipamento respiratório Elmo, suas partes e peças, 
utilizado no âmbito das medidas de enfrentamento à pandemia causada pelo novo 
agente do Coronavírus (SARS-CoV-2); e IV - Convênio ICMS nº 15/21, que autoriza a 
concessão de isenção do ICMS nas importações e operações com vacinas e insumos 
destinados à sua fabricação para o enfrentamento à pandemia causada pelo novo 
agente do Coronavírus (SARS-CoV-2). 
 

92. Requerimento de Urgência nº 087/2022, do Deputado Dary Pagung, Líder do Governo, 
ao Projeto de Lei nº 52/2022, oriundo da Mensagem Governamental nº 213/2022, 
que altera dispositivos da Lei nº 10.370, de 22 de maio de 2015, que dispõe sobre a 
organização e o funcionamento das Turmas de Julgamento de Primeira Instância da 
Gerência Tributária, vinculadas à Subsecretaria de Estado da Receita da Secretaria de 
Estado da Fazenda, e dá outras providências.  

93. Requerimento de Urgência nº 088/2022, do Deputado Dary Pagung, Líder do Governo, 
ao Projeto de Lei nº 51/2022, oriundo da Mensagem Governamental nº 214/2022, 
que altera dispositivo da Lei n° 6.228 de 09 de junho de 2000 que institui normas 
específicas de responsabilidade, visando proporcionar segurança aos consumidores de 
serviços de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, bem como a 
terceiros que possam ser afetados por riscos decorrentes de tais atividades.  

94. Requerimento de Urgência nº 091/2022, do Deputado Dary Pagung, Líder do 
Governo, ao Projeto de Lei nº 134/2022, oriundo da Mensagem Governamental nº 
481/2022, que Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito externo 
junto à Corporação Andina de Fomento - CAF, com a garantia da União e dá outras 
providências.  
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95. Requerimento de Urgência nº 092/2022, do Deputado Dary Pagung, Líder do 
Governo, ao Projeto de Lei nº 133/2022, oriundo da Mensagem Governamental nº 
482/2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito externo 
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, com a 
garantia da União e dá outras providências.  

96. Requerimento de Urgência nº 094/2022, do Deputado Dary Pagung, Líder do 
Governo, ao Projeto de Lei nº 149/2022, oriundo da Mensagem Governamental nº 
490/2022, que altera o art. 77-A, inc (. III alínea e) da Lei nº 7.000, de 27 de dezembro 
de 2001, que dispõe sobre o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS. (A proposta visa reduzir o valor a ser 
recolhido da multa prevista no art. 75-A, § 5º, III, “a”, quando a infração for praticada 
por produtor rural e extinguir a penalidade imposta ao contribuinte que deixa de 
solicitar à Secretaria da Fazenda a inutilização de número de documentos fiscais 
eletrônicos, na eventualidade de quebra de sequência de sua numeração). 

97. Requerimento de Urgência nº 095/2022, do Deputado Dary Pagung, Líder do 
Governo, ao Projeto de Lei nº 150/2022, oriundo da Mensagem Governamental nº 
564/2022, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao município de Domingos 
Martins. 

98. Requerimento de Urgência nº 109/2022, do Deputado Pr. Marcos Mansur e outros, ao 
Projeto de Lei nº 800/2021, de sua autoria, que institui normas específicas de 
responsabilidade, para proporcionar a segurança dos consumidores de serviços de 
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, bem como a terceiros que 
possam ser afetados por riscos decorrentes de tais atividades.  

 

99. 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.  

100. 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.  

101. Indicação nº 2860/2022, do Deputado Theodorico Ferraço ao Governador do 
Estado, para que sejam adotadas as medidas administrativas cabíveis, analisando a 
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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.  

102. 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.  

103. 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.   

104. Indicação nº 2863/2022, do Deputado Dr. Emílio Mameri ao Presidente da 
Assembleia Legislativa, para que a Mesa Diretora providencie a iluminação da fachada 
do prédio que abriga esta Casa com a cor roxa durante a terceira semana do corrente 
mês (Maio), como forma de conscientização acerca da Doença de Crohn e da 
Retocolite Ulcerativa.  

105. Indicação nº 2864/2022, do Deputado Bruno Lamas ao Governador do Estado, 
para que a “Tarifa de Disponibilidade de Esgoto” cobrada dos cidadãos seja utilizada 
para a ampliação da cobertura da rede de esgoto existente no Estado.  

106. Indicação nº 2865/2022, do Deputado Dr. Emílio Mameri ao Governador do 
Estado, para providenciar o fornecimento de pulseira de identificação para doentes 
crônicos, autistas, idosos e qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade no 
Estado.  

107. Indicação nº 2866/2022, do Deputado Dr. Emílio Mameri ao Governador do 
Estado, para que institua Empreendedorismo e Noções de Direito e Cidadania como 
temas a serem abordados nas escolas estaduais de educação a partir da 1a Série do 
Ensino Médio.  

108. Indicação nº 2867/2022, do Deputado Dr. Emílio Mameri ao Governador do 
Estado, para que envie a esta Casa Projeto de Lei autorizando os estabelecimentos 
sociais, desportivos, culturais, comerciais e industriais cujas produções se localizem no 
Estado do Espírito Santo a desenvolver e utilizar selo gravado com a Bandeira do 
Estado em rótulos e invólucros de bens expostos à venda e dá outras providências.  


