
    
      ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

       ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

57ª SESSÃO ORDINÁRIA, HÍBRIDA, PRESENCIAL E VIRTUAL DA 19º LEGISLATURA.  

DIA: 29.06.2022 – 09:00 HORAS. 

 

1ª FASE DO EXPEDIENTE - PARA SIMPLES DESPACHO. 

 

1. Ofícios nºs 68/2022 - 61/2022, do Deputado Vandinho Leite, indicando o Senhor 
Antônio Tadeu Nicoletti Pereira, para fazer uso da Tribuna Popular na sessão 
ordinária do dia 04 de julho de 2022, onde explanará sobre a situação do desastre 
ambiental ocasionado pela Empresa Samarco em novembro de 2015.  

2. Ofícios nºs 69/2022 - 86/2022, do Deputado Erick Musso, indicando o Senhor Enzo 
Costa, para fazer uso da Tribuna Popular na sessão ordinária do dia 04 de julho de 
2022, onde fará a apresentação do Projeto Ônibus do Abraço que objetiva, dentre 
outras ações alertar os jovens contra a prática de suicídio.  

3. Projeto de Lei Complementar nº 34/2022, do Deputado Bruno Lamas, que 
regulamenta o artigo 124, da Constituição Estadual, para dispor sobre número 
mínimo de policiais em atividade por habitante; percentual mínimo de policiais em 
atividades-fim, inclusive policiamento rural.  

4. Projeto de Lei nº 294/2022, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, que 
denomina “CORONEL PM RR ANTONIO CARLOS ROCHA LOUREIRO” o Regimento de 
Polícia Montada da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.  

5. Projeto de Lei nº 297/2022, do Deputado Carlos Von, que altera a Lei Estadual nº 
7.000 de 27 de dezembro de 2001, que dispõe acerca do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, e dá outras providências, 
na forma em que especifica.  

6. Projeto de Resolução nº 14/2022, da Mesa Diretora, que denomina “Alexandre 
Eneias Pimentel” a sala de libras localizada nas dependências do plenário Dirceu 
Cardoso no edifício-sede da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo.  

7. Projeto de Resolução nº 15/2022, da Mesa Diretora, que denomina “Governador 
Albuino Azeredo” a sala destinada ao uso dos líderes comunitários localizada no 
edifício-sede da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo.  

8. Projeto de Resolução nº 16/2022, da Mesa Diretora, que denomina “Senador 
Gerson Camata” o espaço Assembleia Cidadã localizado no térreo do edifício-sede 
da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo.  

9. Pareceres nº 07/2022, da Comissão de Justiça, em votação realizada na 2ª Reunião 
Ordinária (Virtual) do dia 22/02/2022; e parecer oral da Comissão de Cidadania, em 
votação realizada na 5ª Reunião Ordinária do dia 28/06/2022, que concluíram pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 69/2021, do Deputado 
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Hudson Leal, que acrescenta Item ao Anexo Único do Decreto Legislativo nº 148, de 
12 de dezembro de 2018, concedendo título de Cidadão Espírito-santense ao 
Senhor Fábio Renato de Souza Diehl.   

10. Pareceres nº 09/2022, da Comissão de Justiça, em votação realizada na 2ª Reunião 
Ordinária (Virtual) do dia 22/02/2022; e parecer oral da Comissão de Cidadania, em 
votação realizada na 5ª Reunião Ordinária do dia 28/06/2022, que concluíram pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 63/2021, do Deputado Dr. 
Rafael Favatto, que acrescenta item ao Anexo Único do Decreto Legislativo nº 148, 
de 12 de dezembro de 2018, concedendo Título de Cidadã Espírito-Santense à Sra. 
Marcia Tirre Cortines Barreto.   

11. Pareceres nº 13/2022, da Comissão de Justiça, em votação realizada na 2ª Reunião 
Ordinária (Virtual) do dia 22/02/2022; e parecer oral da Comissão de Cidadania, em 
votação realizada na 5ª Reunião Ordinária do dia 28/06/2022, que concluíram pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, com emenda, na forma 
do art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 67/2021, 
do Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 
Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 2018, concedendo Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Sra. Jádna Maria Ribeiro Costa Duque.   

12. Pareceres orais da Comissão de Justiça, em votação realizada na 7ª Reunião 
Ordinária (Híbrida) do dia 24/05/2022; e parecer oral da Comissão de Cidadania, em 
votação realizada na 5ª Reunião Ordinária do dia 28/06/2022, que concluíram pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 74/2021, do Deputado 
Dary Pagung, que acrescenta item ao Anexo Único do Decreto Legislativo nº 148, de 
12 de dezembro de 2018, concedendo Título de Cidadão ao Senhor Carlos Cesar 
Valentim Alves.   

13. Pareceres orais da Comissão de Justiça, em votação realizada na 7ª Reunião 
Ordinária (Híbrida) do dia 24/05/2022; e parecer oral da Comissão de Cidadania, em 
votação realizada na 5ª Reunião Ordinária do dia 28/06/2022, que concluíram pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 75/2021, do Deputado 
Gandini, que acrescenta item ao Anexo Único do Decreto Legislativo nº 148, de 12 
de dezembro de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-Santense a Sra. 
Andressa Missio.   

14. Pareceres orais da Comissão de Justiça, em votação realizada na 7ª Reunião 
Ordinária (Híbrida) do dia 24/05/2022; e parecer oral da Comissão de Cidadania, em 
votação realizada na 5ª Reunião Ordinária do dia 28/06/2022, que concluíram pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 76/2021, do Deputado 
Gandini, que acrescenta item ao Anexo Único do Decreto Legislativo nº 148, de 12 
de dezembro de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 
Marcos Antônio Ferreira Luiz.   
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15. Pareceres orais da Comissão de Justiça, em votação realizada na 7ª Reunião 
Ordinária (Híbrida) do dia 24/05/2022; e parecer oral da Comissão de Cidadania, em 
votação realizada na 5ª Reunião Ordinária do dia 28/06/2022, que concluíram pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 15/2022, do Deputado 
Vandinho Leite, que concede Título de Cidadão Espírito-Santense a Sra. Tania Maria 
Correa Santos.   

16. Pareceres orais da Comissão de Justiça, em votação realizada na 8ª Reunião 
Ordinária (Híbrida) do dia 07/06/2022; e parecer oral da Comissão de Cidadania, em 
votação realizada na 5ª Reunião Ordinária do dia 28/06/2022, que concluíram pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 08/2022, do Deputado 
Luciano Machado, que acrescenta item ao Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-Santense 
ao Sr. Daniel Ricardo de Castro Cerqueira.   

17. Pareceres orais da Comissão de Justiça, em votação realizada na 8ª Reunião 
Ordinária (Híbrida) do dia 07/06/2022; e parecer oral da Comissão de Cidadania, em 
votação realizada na 5ª Reunião Ordinária do dia 28/06/2022, que concluíram pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 14/2022, da Mesa 
Diretora, que acrescenta item ao Anexo Único do Decreto Legislativo nº 148, de 12 
de dezembro de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. José 
Dornelas de Abreu.   

18. Parecer nº 208/2022, da Comissão de Justiça, em votação realizada na 8ª Reunião 
Ordinária (Híbrida) do dia 07/06/2022; e parecer oral da Comissão de Cidadania, em 
votação realizada na 5ª Reunião Ordinária do dia 28/06/2022, que concluíram pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 24/2022, da Deputada 
Raquel Lessa, que acrescenta item ao Anexo Único do Decreto legislativo nº 148, de 
12 de dezembro de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito Santense ao 
Senhor Mauro Estevam.   

19. Pareceres orais da Comissão de Justiça, em votação realizada na 8ª Reunião 
Ordinária (Híbrida) do dia 07/06/2022; e parecer oral da Comissão de Cidadania, em 
votação realizada na 5ª Reunião Ordinária do dia 28/06/2022, que concluíram pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 25/2022, da Deputada 
Janete de Sá, que acrescenta item ao Anexo Único do Decreto legislativo nº 148, de 
12 de dezembro de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito Santense ao 
Senhor Leonardo Carvalho Ferraz de Amorim.   

20. Pareceres orais da Comissão de Justiça, em votação realizada na 8ª Reunião 
Ordinária (Híbrida) do dia 07/06/2022; e parecer oral da Comissão de Cidadania, em 
votação realizada na 5ª Reunião Ordinária do dia 28/06/2022, que concluíram pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 26/2022, da Deputada 
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Raquel Lessa, que acrescenta item ao Anexo Único do Decreto legislativo nº 148, de 
12 de dezembro de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito Santense ao 
Senhor Marcelo dos Santos Costa.   

21. Pareceres orais da Comissão de Justiça, em votação realizada na 8ª Reunião 
Ordinária (Híbrida) do dia 07/06/2022; e parecer oral da Comissão de Cidadania, em 
votação realizada na 5ª Reunião Ordinária do dia 28/06/2022, que concluíram pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 27/2022, da Mesa 
Diretora, que acrescenta item ao Anexo Único do Decreto Legislativo nº 148, de 12 
de dezembro de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 
Rogerio Boueri Miranda.   

22. Pareceres orais da Comissão de Justiça, em votação realizada na 8ª Reunião 
Ordinária (Híbrida) do dia 07/06/2022; e parecer oral da Comissão de Cidadania, em 
votação realizada na 5ª Reunião Ordinária do dia 28/06/2022, que concluíram pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 28/2022, do Deputado 
Marcelo Santos, que Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto Legislativo nº 148, 
de 12 de dezembro de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 
Raul Araújo Filho.   

23. Pareceres orais da Comissão de Justiça, em votação realizada na 8ª Reunião 
Ordinária (Híbrida) do dia 07/06/2022; e parecer oral da Comissão de Cidadania, em 
votação realizada na 5ª Reunião Ordinária do dia 28/06/2022, que concluíram pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 30/2022, da Mesa 
Diretora, que acrescenta item ao Anexo Único do Decreto Legislativo nº 148, de 12 
de dezembro de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 
Rafael Calhau Bastos.   

24. Pareceres orais da Comissão de Justiça, em votação realizada na 8ª Reunião 
Ordinária (Híbrida) do dia 07/06/2022; e parecer oral da Comissão de Cidadania, em 
votação realizada na 5ª Reunião Ordinária do dia 28/06/2022, que concluíram pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 31/2022, do Deputado 
Torino Marques, que acrescenta item ao Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-Santense 
ao Sr. Alexsander Moreira dos Anjos.   

25. Pareceres orais da Comissão de Justiça, em votação realizada na 8ª Reunião 
Ordinária (Híbrida) do dia 07/06/2022; e parecer oral da Comissão de Cidadania, em 
votação realizada na 5ª Reunião Ordinária do dia 28/06/2022, que concluíram pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 34/2022, do Deputado 
Dary Pagung, que acrescenta item ao Anexo Único do Decreto Legislativo nº 148, de 
12 de dezembro de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-Santense ao Dr. 
Ricardo José Ferreira.   
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26. Pareceres orais da Comissão de Justiça, em votação realizada na 11ª Reunião 
Ordinária (Híbrida) do dia 28/06/2022; e parecer oral da Comissão de Cidadania, em 
votação realizada na 9ª Reunião Extraordinária do dia 28/06/2022, que concluíram 
pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do art. 
276 do Regimento Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 40/2022, da 
Deputada Janete de Sá, que acrescenta item ao Anexo Único do Decreto legislativo 
nº 148, de 12 de dezembro de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito 
Santense ao Senhor Marcos Coutinho Sant' Aguida do Nascimento.   

27. Requerimento nº 42/2022, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, com base no 
artigo 305, II do Regimento Interno, de licença para tratamento de saúde por 07 
(sete) dias, contados a partir do dia 27 de junho de 2022, conforme atestado 
médico.  

28. Requerimento nº 43/2022, do Deputado Theodorico Ferraço, nos termos do artigo 
81, § 3º do Regimento Interno, de retirada da Comissão de Justiça do Projeto de Lei 
nº 154/2022, de sua autoria, que acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 10.975, de 
14 de janeiro de 2019, denominando Ângelo Belisário o trecho de 
aproximadamente 5 Km de rodovia que tem início a partir da sede do Município de 
Conceição do Castelo/ES até o trevo da BR 262.  

29. Requerimento nº 44/2022, do Deputado Sergio Majeski, com base no artigo 305, § 
10, do Regimento Interno, a suspensão da licença médica que foi concedida, 
exclusivamente no dia 29 de junho de 2022.  

 

2ª FASE DO EXPEDIENTE – SUJEITO À DELIBERAÇÃO. 
 

30. 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.    

31. 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.    

32. 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.    

33. 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.   
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34. 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.    

35. 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.    

36. 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.    

37. 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.    

38. 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.    

39. 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.    

40. 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.    

41. 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.    

42. 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 
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usuários do transporte público. Muitos precisam se deslocar da Serra para o T. São 
Torquato para conseguirem chegar em sua residências.    

43. 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.    

44. 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.    

45. 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.    

46. 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.    

47. 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.    

48. 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.    

49. 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.    
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50. Indicação nº 3346/2022, do Deputado Adilson Espíndula ao Governador do Estado, 
para que o Governo do Estado realize, por meio da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública e Defesa Social (SESP), a reativação do Posto/Destacamento da 
Polícia Militar, em Mangaraí, Município de Santa Leopoldina.    

51. Indicação nº 3347/2022, da Deputada Raquel Lessa ao Governador do Estado, para 
aquisição de um Caminhão Compactador de Lixo para o Município de Governador 
Lindenberg – ES.    

52. Indicação nº 3348/2022, do Deputado Carlos Von ao Governador do Estado, para 
continuidade no serviço de abastecimento de água nas localidades, sem as 
ocorrências contínuas de suspensão no abastecimento, para suprir a necessidade 
dos moradores locais, tendo em vista que o tratamento e abastecimento de água 
deve ser serviço público essencial e contínuo.    

53. Indicação nº 3349/2022, do Deputado Theodorico Ferraço ao Governador do 
Estado, para retomada das obras do Contorno Itaipava/Lagoa do Gomes, que liga a 
BR – 101.    

54. Indicação nº 3350/2022, do Deputado Sergio Majeski ao Governador do Estado, 
para Reforma, ampliação e modernização da EEEFM PROFESSOR SANTOS PINTO, no 
município de Governador Lindenberg.    

55. Indicação nº 3351/2022, do Deputado Sergio Majeski ao Governador do Estado, 
para realização de investimentos para melhorar a infraestrutura do prédio atual da 
EEEFM PROFESSOR MANOEL ABREU, localizada no município de Linhares, inserindo 
quadra, laboratório de ciências e informática, acessibilidade às pessoas com 
deficiência física nas dependências da escola, ar-condicionado nas salas de aula, 
auditório e energia solar, bem como que sejam realizadas melhorias no refeitório e 
na rede de internet.    

56. Indicação nº 3352/2022, do Deputado Sergio Majeski ao Governador do Estado, 
para Reforma e modernização da EEEFM GOVERNADOR LINDENBERG, localizada no 
município de Barra de São Francisco.    

57. Indicação nº 3353/2022, do Deputado Sergio Majeski ao Governador do Estado, 
para instalação de ar-condicionado nas salas, a contratação de mais dois 
profissionais para a secretaria e de mais dois profissionais para a equipe de limpeza 
e melhorias no sistema de internet no CEEFMTI JOÃO XXIII, localizado no município 
de Barra de São Francisco.    

58. Indicação nº 3354/2022, do Deputado Sergio Majeski ao Governador do Estado, 
para Implantação de laboratório de informática, a aquisição de mais uma estação 
com 40 chromebooks, ampliação da sala de recursos, instalação de ar condicionado 
nas salas de aula e de energia solar na unidade, construção de auditório e 
ampliação da presença de vigilância patrimonial na EEEFM ATILIO VIVACQUA, 
localizada no município de Vila Valério.  
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59. Indicação nº 3355/2022, do Deputado Sergio Majeski ao Governador do Estado, 
para A instalação de ar-condicionado nas salas e de energia solar na unidade, a 
implantação de laboratórios de informática e ciências, bem como de biblioteca e 
auditório adequados para atender aos alunos, ainda, melhorias na rede elétrica e a 
contratação de vigilantes para a EEEF VALERIO, localizada no município de Vila 
Valério.    

60. Indicação nº 3356/2022, do Deputado Sergio Majeski ao Governador do Estado, 
para Aquisição de mais uma estação com 40 chromebooks, instalação de ar-
condicionado nas salas e no auditório, melhorias na rede elétrica, na acessibilidade 
e no refeitório, bem como ampliação de vigilância na EEEFM SÃO DOMINGOS, 
localizada no município de São Domingos do Norte.    

61. Indicação nº 3357/2022, do Deputado Sergio Majeski ao Governador do Estado, 
para Construção de auditório da EEEFM ROSA MARIA REIS, localizada no município 
de Cariacica, ainda, a instalação de energia solar na unidade e de ar-condicionado 
nas salas, melhorias no sistema de internet, na rede elétrica e na acessibilidade, 
bem como a contratação de dois coordenadores e de dois cuidadores e a aquisição 
de mais uma estação com 40 chromebooks.    

62. Indicação nº 3358/2022, do Deputado Alexandre Xambinho ao Governador do 
Estado, para construção de um trevo na rodovia ES 010 na proximidade do posto de 
combustível marlyn, próximo ao posto da Polícia Militar Rodoviária no bairro 
Manguinhos para criar níveis de acesso viário e condições de travessia de pedestres 
para os bairros Manguinhos, Vila Nova de Colares e Feu Rosa, no município de 
Serra/ES.  

63. Indicação nº 3359/2022, do Deputado Alexandre Xambinho ao Governador do 
Estado, para instalação emergencial de um semáforo ou um redutor de velocidade 
na ES 010 na altura do posto de combustível marlyn, próximo ao posto da Polícia 
Militar Rodoviária no bairro Manguinhos, no município de Serra para auxiliar com 
segurança a travessia de pedestres e transposição de vias por veículos.  


