
    
      ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

       ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

39ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 19º LEGISLATURA. 

DIA: 17.05.2022 – 15:00 HORAS 

 

1ª FASE DO EXPEDIENTE - PARA SIMPLES DESPACHO 

 

1. Projeto de Lei nº 211/2022, do Deputado Adílson Espíndula, que acrescenta item ao 
Anexo Único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o Dia Estadual 
do Auxiliar Veterinário”, a ser celebrado anualmente no dia 14 de março.  

2. Projeto de Lei nº 212/2022, do Deputado Adílson Espíndula, que acrescenta item ao 
Anexo Único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o Dia Estadual 
do Médico Veterinário, a ser comemorado anualmente no dia 9 de setembro.  

3. Projeto de Lei nº 213/2022, do Deputado Adílson Espíndula, que acrescenta item ao 
Anexo Único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o Dia Estadual 
do Técnico em Veterinária, celebrado anualmente no dia 15 de setembro.  

4. Projeto de Lei nº 214/2022, do Deputado Adílson Espíndula, que dispõe sobre os 
requisitos para ligação nova de extensão de rede de energia elétrica rural gratuita 
no âmbito do Estado do Espírito Santo de que dispõe a Resolução Normativa nº 
414, de 9 de setembro de 2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel.  

5. Projeto de Resolução nº 009/2022, do Deputado Dr. Emílio Mameri, que cria a 
Comenda do Mérito Legislativo “Chanceler Waldeth Nunes Theodoro”, destinada a 
contemplar os profissionais que atuam em instituições de ensino com a missão de 
transformar a sociedade através da Educação e promover o desenvolvimento social 
por meio do conhecimento, comprometidas com o sucesso dos alunos e o fomento 
do empreendedorismo e da inovação, que advém de um processo de aprendizagem 
sustentada pelo acolhimento, personalização, experimentação e tecnologia.  

6. Requerimento nº 29/2022, do Deputado Sergio Majeski, nos termos do artigo 81, § 
3º do Regimento Interno, de retirada da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e 
aos Animais do Projeto de Lei nº 07/2021, de sua autoria, que altera a Lei nº 
11.227, de 29 de dezembro de 2020, para incluir o Índice Municipal de Qualidade 
do Meio Ambiente – IQM.  

7. Requerimento nº 30/2022, do Deputado Sergio Majeski, nos termos do artigo 81, § 
3º do Regimento Interno, de retirada da Comissão de Justiça da Proposta de 
Emenda à Constituição Estadual n° 04/2021, de sua autoria e outros, que 
acrescenta §§ 7° e 8 ao artigo 178 da Constituição do Estado do Espírito Santo, 
dispondo sobre a recomposição dos valores que deixaram de ser aplicados nas 
ações de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE).  

 

2ª FASE DO EXPEDIENTE – SUJEITO À DELIBERAÇÃO 
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8. Indicação nº 2868/2022, do Deputado Adilson Espindula ao Governador do Estado, 
para instituir o serviço da farmácia veterinária popular no âmbito do Estado do 
Espírito Santo.   

9. Indicação nº 2869/2022, do Deputado Renzo Vasconcelos ao Governador do 
Estado, para adoção das providências necessárias para construção da Quarta Ponte 
no município de Colatina.   

10. Indicação nº 2870/2022, do Deputado Renzo Vasconcelos ao Governador do 
Estado, para adoção das providências necessárias para que se coloque gramado no 
campo de futebol de Nova Palestina, no município de Vitória.   

11. Indicação nº 2871/2022, do Deputado Renzo Vasconcelos ao Governador do 
Estado, para adoção das providências necessárias para que a nova Companhia de 
Gás do Espírito Santo leve gás encanado para o município de Colatina.   

12. Indicação nº 2872/2022, do Deputado Renzo Vasconcelos ao Governador do 
Estado, para adoção das providências necessárias para o asfaltamento de todo o 
perímetro que leva ao aeroporto do município de Colatina.   

13. Indicação nº 2873/2022, do Deputado Renzo Vasconcelos ao Governador do 
Estado, para adoção das providências necessárias para o desenvolvimento do 
projeto de construção do Anel Viário Sul no município de Colatina.   

14. Indicação nº 2874/2022, do Deputado Bruno Lamas ao Governador do Estado, para 
que seja implantado calçamento de 3 km no Centro da Comunidade de Feliz 
Lembrança, Município de Alegre.   

15. Indicação nº 2875/2022, do Deputado Bruno Lamas ao Governador do Estado, para 
construção de duas Academias de Inox, para atender a população do Bairro Vila do 
Sul, Município de Alegre.   

16. Indicação nº 2876/2022, do Deputado Bruno Lamas ao Governador do Estado, para 
que seja realizado o patrolamento, aterro e drenagem de pontos críticos, 
saibramento e substituição da madeira das pontes por concreto armado em duas 
pontes localizada no Município de Alegre/ES na Rodovia ES/387 que liga Alegre x 
São Rafael até a BR 393 (próximo ao Município de Muqui), no Município de Alegre.   

17. Indicação nº 2877/2022, do Deputado Sergio Majeski ao Governador do Estado, 
para instalação de ar-condicionado nas 15 salas de aula, a implantação de 
laboratórios de informática e de ciências, bem como a construção de auditório na 
EEEFM Iracema Conceição Silva, localizada no município de Serra.   

18. Indicação nº 2878/2022, do Deputado Sergio Majeski ao Governador do Estado, 
para climatização das salas de aula da EEEFM D Joao Batista da Motta e 
Albuquerque, localizada no município de Serra, bem como a construção de 
auditório, implementação de laboratório de informática, aquisição de nova estação 
com 40 chromebooks e promoção adequada da acessibilidade do referido espaço 
escolar.   

19. Indicação nº 2879/2022, do Deputado Sergio Majeski ao Governador do Estado, 
para Instalação de ar-condicionado nas salas de aula da EEEFM Romulo Castello, 
localizada no município de Serra, implantação de laboratórios de informática com 
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acréscimo de 02 (duas) estações chromebooks, ainda, inserção de laboratório de 
ciências, química e biologia, disponibilização de espaço próprio para a sala de 
recursos, assim como que sejam contratados mais funcionários para limpeza do 
espaço escolar e efetuada melhorias nas redes de internet e elétrica.   

20. Indicação nº 2880/2022, do Deputado Delegado Danilo Bahiense ao Governador do 
Estado, para reforço da atuação da polícia militar nos Bairros de Itapoã, Praia da 
Costa e adjacentes, em Vila Velha.   

21. Indicação nº 2881/2022, do Deputado Delegado Danilo Bahiense ao Prefeito 
Municipal de Vila Velha, para reforço da atuação da guarda municipal nos Bairros 
de Itapoã, Praia da Costa e adjacentes.   

22. Indicação nº 2883/2022, do Deputado Delegado Danilo Bahiense ao Prefeito 
Municipal de Vitória, para manutenção urgente da Ponte Ayrton Senna que liga a 
Praia do Canto a Jardim da Penha.   

 

 

  

 

 

 
 

 


