
    
      ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

       ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

56ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 19º LEGISLATURA.  

DIA: 28.06.2022 – 15:00 HORAS. 

1ª FASE DO EXPEDIENTE - PARA SIMPLES DESPACHO. 

 

1. Requerimento de Informação nº 1145/2022, do Deputado Delegado Danilo 
Bahiense à Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, solicitando 
informação acerca da utilização dos banheiros aos usuários da Rodoviária de 
Vitória.  

 

2ª FASE DO EXPEDIENTE – SUJEITO À DELIBERAÇÃO. 
 

2. Indicação nº 3325/2022, do Deputado Alexandre Xambinho ao Governador do 
Estado, para aquisição de 01 (um) veículo estilo pick up Modelo Fiat Toro no valor 
de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) para a Escola Família Agrícola do 
Município de Ibitirama.   

3. Indicação nº 3326/2022, do Deputado Alexandre Xambinho ao Governador do 
Estado, para aquisição de um secador cilíndrico rotativo para secagem de pimenta 
do reino para a Associação dos Agricultores de Santa Marta – AGRISAM localizada 
no código Alegria, Zona Rural do município de Marilândia.   

4. Indicação nº 3327/2022, do Deputado Alexandre Xambinho ao Governador do 
Estado, para aquisição de um debulhador de pimenta do reino para a Associação 
dos Agricultores de Santa Marta – AGRISAM localizada no código Alegria, Zona 
Rural do município de Marilândia.   

5. Indicação nº 3328/2022, do Deputado Alexandre Xambinho ao Governador do 
Estado, para aquisição de 01 (um) trator com implementos (carroça, lamina e 
pulverizador) para a Associação de Agricultores de Santa Rita, comunidade de 
Pastinho, Zona Rural do município de Marilândia.   

6. Indicação nº 3329/2022, do Deputado Alexandre Xambinho ao Governador do 
Estado, para aquisição de 01 (um) caminhão caçamba ou carroceria no valor de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais) para a Associação de Agricultores de Santa Rita, 
comunidade de Pastinho, Zona Rural do município de Marilândia.   

7. Indicação nº 3330/2022, do Deputado Alexandre Xambinho ao Governador do 
Estado, para aquisição de 01 (um) veículo Renaut Cangoo Furgão no valor de R$ 
80.000,00 (trezentos mil reais) para a Associação de Mulheres Agricultoras de Alto 
Patrão Mor no município de Marilândia.   

8. Indicação nº 3331/2022, do Deputado Alexandre Xambinho ao Governador do 
Estado, para aquisição de 01 (um) veículo Modelo Fiat Kronos Sedan 1.3 no valor de 
R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) para a Escola Família Agrícola do Município 
de Ibitirama.   
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9. Indicação nº 3332/2022, da Deputada Raquel Lessa ao Governador do Estado, para 

aquisição de um Caminhão Compactador de Lixo para o Município de Boa 
Esperança.   

10. Indicação nº 3333/2022, do Deputado Carlos Von ao Governador do Estado, que 
através de convênio com o Poder Público Municipal, a adoção de medidas 
concretas e administrativas necessárias consubstanciadas na pavimentação 
asfáltica da Rua Faraó, no Bairro Santa Mônica, em Guarapari, a fim de melhorar o 
tráfego na região.   

11. Indicação nº 3334/2022, do Deputado Carlos Von ao Governador do Estado, que 

através de convênio com o Poder Público Municipal, a adoção de medidas 
concretas e administrativas necessárias consubstanciadas na pavimentação 
asfáltica da Avenida Monte Serrate, no Bairro Santa Mônica, em Guarapari, a fim de 
melhorar o tráfego na região.   

12. Indicação nº 3335/2022, do Deputado Carlos Von ao Governador do Estado, que 

através de convênio com o Poder Público Municipal, a adoção de medidas 
concretas e administrativas necessárias consubstanciadas na pavimentação 
asfáltica da Rua Cristal, no Bairro Santa Mônica, em Guarapari, a fim de melhorar o 
tráfego na região.   

13. Indicação nº 3336/2022, do Deputado Carlos Von ao Governador do Estado, que 

através de convênio com o Poder Público Municipal, a adoção de medidas 
concretas e administrativas necessárias consubstanciadas na pavimentação 
asfáltica da Rua Leo, Rua Heliotropo, Rua Meteorono e Rua Pérola, no Bairro Santa 
Mônica, em Guarapari, a fim de melhorar o tráfego na região.   

14. Indicação nº 3337/2022, do Deputado Carlos Von ao Governador do Estado, para 
medidas concretas a serem realizadas por intermédio da autarquia DER/ES, a fim de 
que seja instalado redutor de velocidade na curva da Rua Alarico dos Santos, 
próximo à residência de número 1-A, na comunidade de Muquiçaba, em 
Guarapari/ES, tendo em vista a alta velocidade em que carros e motos realizam a 
referida curva, gerando insegurança aos moradores e motoristas que ali transitam.   

15. Indicação nº 3338/2022, do Deputado Gandini ao Governador do Estado, que em 
parceria com a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do 
Estado do Espírito Santo- CETURB. Solicitamos que a Linha 583 (Nova Rosa da 
Penha X T. Carapina via Contorno) seja acrescentado os horários 23:30 hrs e 00:00 
hrs, pois o último horário é 23:00 hrs, e infelizmente não está atendendo aos 
usuários do transporte público. Muitos precisam se deslocar da Serra para o T. São 
Torquato para conseguirem chegar em sua residências.   

16. Indicação nº 3339/2022, do Deputado Dr. Rafael Favatto ao Governador do Estado, 
para liberação de recursos necessários, por meio da SESA - Secretaria de Estado de 
Saúde para a aquisição, de um veículo, tipo VAN, para o transporte acessível que 
permite transportar pessoas com mobilidade reduzida, a fim de ser doado para a 
Prefeitura Municipal de Santa Maria do Jetibá, o qual será utilizado pelos santa-
marienses.   
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17. Indicação nº 3340/2022, do Deputado Dr. Rafael Favatto ao Governador do Estado, 
para liberação de recursos necessários, por meio da SESA - Secretaria de Estado de 
Saúde para a aquisição, de um veículo, tipo VAN, para o transporte acessível que 
permite transportar pessoas com mobilidade reduzida, a fim de ser doado para a 
Prefeitura Municipal de Santa Teresa, o qual será utilizado pelos teresenses.   

18. Indicação nº 3341/2022, do Deputado Dr. Rafael Favatto ao Governador do Estado, 
para liberação de recursos necessários, por meio da SESA - Secretaria de Estado de 
Saúde para a aquisição, de um veículo, tipo VAN, para o transporte acessível que 
permite transportar pessoas com mobilidade reduzida, a fim de ser doado para a 
Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, o qual será utilizado pelos alfredenses.   

19. Indicação nº 3342/2022, do Deputado Dr. Rafael Favatto ao Governador do Estado, 
para liberação de recursos necessários, por meio da SESA - Secretaria de Estado de 
Saúde para a aquisição, de um veículo, tipo VAN, para o transporte acessível que 
permite transportar pessoas com mobilidade reduzida, a fim de ser doado para a 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, o qual será utilizado pelos afonso-
claudenses.   

20. Indicação nº 3343/2022, do Deputado Dr. Rafael Favatto ao Governador do Estado, 
para liberação de recursos necessários, por meio da SESA - Secretaria de Estado de 
Saúde para a aquisição, de um veículo, tipo VAN, para o transporte acessível que 
permite transportar pessoas com mobilidade reduzida, a fim de ser doado para a 
Prefeitura Municipal de Alegre, o qual será utilizado pelos alegrenses.   

21. Indicação nº 3344/2022, do Deputado Dr. Rafael Favatto ao Governador do Estado, 
para liberação de recursos necessários, por meio da SESA - Secretaria de Estado de 
Saúde para a aquisição, de um veículo, tipo VAN, para o transporte acessível que 
permite transportar pessoas com mobilidade reduzida, a fim de ser doado para a 
Prefeitura Municipal de Águia Branca, o qual será utilizado pelos aguiabranquenses.   

22. Indicação nº 3345/2022, do Deputado Dr. Rafael Favatto ao Governador do Estado, 
para liberação de recursos necessários, por meio da SESA - Secretaria de Estado de 
Saúde para a aquisição, de um veículo, tipo VAN, para o transporte acessível que 
permite transportar pessoas com mobilidade reduzida, a fim de ser doado para a 
Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte, o qual será utilizado pelos água-
docenses.   

 

 


