
    
      ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

       ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

62ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 19º LEGISLATURA.  

DIA: 12.07.2022 – 15:00 HORAS. 

 

1ª FASE DO EXPEDIENTE - PARA SIMPLES DESPACHO. 

      

1. Ofícios nºs 56/2022 - 50/2022, do Deputado Luiz Durão, justificando sua ausência 
na sessão ordinária realizada no dia 05 de julho de 2022.   

2. Ofícios nºs 58/2022 - 254/2022, da Deputada Raquel Lessa, justificando sua 
ausência na sessão ordinária realizada no dia 15 de junho de 2022.  

3. Mensagem nº 874/2022, do Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei 
nº 278/2022, que ratifica o protocolo de intenções firmado entre os Estados do 
Espírito Santo, Acre, Amapá, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, para a 
constituição do consórcio interestadual com o objetivo de promover o 
enfrentamento aos efeitos adversos das mudanças do clima no Brasil.  

4. Mensagem nº 1071/2022, do Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei 
nº 313/2022, que solicita a abertura de Crédito Suplementar no valor de R$ 
609.521.988,40 (seiscentos e nove milhões, quinhentos e vinte um mil, novecentos 
e oitenta e oito reais e quarenta centavos) em favor da Secretaria de Estado da 
Fazenda, da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, da Secretaria de 
Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, da Secretaria de Estado 
da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento 
Econômico, da Secretaria de Estado do Turismo, da Secretaria de Estado da 
Educação, da Secretaria de Estado da Saúde, da Secretaria de Estado da Segurança 
Pública e Defesa Social, da Secretaria de Estado de Justiça, da Secretaria de Estado 
de Direitos Humanos, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 
Espírito Santo, e dos Encargos Gerais do Estado.  

5. Mensagem nº 1150/2022, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 
Requerimento de Informação nº 641/2022, de autoria do Deputado Capitão 
Assumção.      

6. Mensagem nº 1151/2022, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 
Requerimento de Informação nº 642/2022, de autoria do Deputado Capitão 
Assumção.      

7. Mensagem nº 1152/2022, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 
Requerimento de Informação nº 643/2022, de autoria do Deputado Capitão 
Assumção.      
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8. Mensagem nº 1153/2022, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 
Requerimento de Informação nº 644/2022, de autoria do Deputado Capitão 
Assumção.      

9. Mensagem nº 1154/2022, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 
Requerimento de Informação nº 645/2022, de autoria do Deputado Capitão 
Assumção.      

10. Mensagem nº 1155/2022, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 
Requerimento de Informação nº 646/2022, de autoria do Deputado Capitão 
Assumção.      

11. Mensagem nº 1156/2022, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 
Requerimento de Informação nº 647/2022, de autoria do Deputado Capitão 
Assumção. 

12. Mensagem nº 1157/2022, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 
Requerimento de Informação nº 648/2022, de autoria do Deputado Capitão 
Assumção.      

13. Mensagem nº 1158/2022, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 
Requerimento de Informação nº 649/2022, de autoria do Deputado Capitão 
Assumção. 

14. Mensagem nº 1159/2022, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 
Requerimento de Informação nº 650/2022, de autoria do Deputado Capitão 
Assumção. 

15. Mensagem nº 1160/2022, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 
Requerimento de Informação nº 651/2022, de autoria do Deputado Capitão 
Assumção. 

16. Mensagem nº 1161/2022, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 
Requerimento de Informação nº 653/2022, de autoria do Deputado Capitão 
Assumção. 

17. Mensagem nº 1162/2022, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 
Requerimento de Informação nº 654/2022, de autoria do Deputado Capitão 
Assumção. 

18. Mensagem nº 1163/2022, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 
Requerimento de Informação nº 655/2022, de autoria do Deputado Capitão 
Assumção. 

19. Mensagem nº 1164/2022, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 
Requerimento de Informação nº 656/2022, de autoria do Deputado Capitão 
Assumção. 

20. Mensagem nº 1165/2022, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 
Requerimento de Informação nº 657/2022, de autoria do Deputado Capitão 
Assumção.      
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21. Mensagem nº 1166/2022, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 
Requerimento de Informação nº 658/2022, de autoria do Deputado Capitão 
Assumção.   

22. Projeto de Lei nº 314/2022, do Deputado Vandinho Leite, que ficam obrigadas as 
empresas de transporte coletivo a indenizarem os passageiros que se acidentarem 
no interior dos coletivos.  

23. Projeto de Lei nº 315/2022, do Deputado Vandinho Leite, que concede meia-
entrada a todos os professores da rede estadual de ensino em estabelecimentos 
para cultura, teatro, eventos culturais em geral e cinemas.  

24. Projeto de Lei nº 316/2022, do Deputado Vandinho Leite, que institui a 
obrigatoriedade da realização de cursos de primeiros socorros por professores e 
funcionários que tenham contato direto com os alunos nas creches e escolas 
públicas e privadas instaladas no Estado do Espírito Santo.  

25. Projeto de Lei nº 317/2022, da Deputada Iriny Lopes, que institui o ensino de 
noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas escolas da rede pública do Estado.  

26. Parecer nº 49/2022, da Comissão de Finanças, em votação realizada na reunião do 
dia 11/07/2022, que conclui pela aprovação, com as emendas acolhidas pela 
relatoria, do Projeto de Lei nº 180/2022, oriundo da Mensagem Governamental nº 
676/2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária 
referente ao exercício financeiro de 2023 e dá outras providências – L.D.O.  

27. Requerimento nº 50/2022, do Deputado Theodorico Ferraço, nos termos do artigo 
81, § 3º do Regimento Interno, de retirada da Comissão de Justiça do Projeto de Lei 
nº 256/2021, de sua autoria, que acrescenta item ao Anexo Único da Lei nº 10.976, 
de 14 de janeiro de 2019, declarando de utilidade pública da Associação 
Beneficente Casa do Caminho.  

28. Requerimento de Informação nº 1189/2022, do Deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado da Saúde, solicitando informação da Ordem de Fornecimento 
Nº 2098/2022.     

29. Requerimento de Informação nº 1190/2022, do Deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado da Saúde, solicitando informação da Ordem de Fornecimento 
Nº 2078/2022.     

30. Requerimento de Informação nº 1191/2022, do Deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado da Saúde, solicitando informação da Ordem de Fornecimento 
Nº 2104/2022.     

31. Requerimento de Informação nº 1192/2022, do Deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado da Educação, solicitando informação a cerca do processo de nº 
2022-1HJK4, contratou a Empresa EXPRESSA CONSTRUÇÕES EREILI ME, para 
Reforma na EEEFM WILSON RESENDE, localizada no município de Itapemirim-ES, 
com fornecimento de matérias e mão-de-obra, no valor total de R$ 1.237.458,43 
(hum milhão, duzentos e trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e 
quarenta e três centavos).     
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32. Requerimento de Informação nº 1193/2022, do Deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado da Educação, solicitando informação a cerca do processo de nº 
2022-K942W, contratou a Empresa CONSTRUMIX - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA 
LTDA, para Execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEF 
PRINCESA ISABEL, no valor total de R$ 408.767,01 (quatrocentos e oito mil 
setecentos e sessenta e sete reais e um centavo).     

33. Requerimento de Informação nº 1194/2022, do Deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado da Educação, solicitando informação a cerca do processo de nº 
2022-W58FV, contratou a Empresa CONSTRUMIX - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA 
LTDA, para Execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEF 
DOMINGOS PERIM, no valor total de R$ 421.479,86 (quatrocentos e vinte e um mil, 
quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos).     

34. Requerimento de Informação nº 1195/2022, do Deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado da Educação, solicitando informação a cerca do processo de nº 
2022-Q9HPB, contratou a Empresa CONSTRUMIX - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA 
LTDA, para Execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM 
JUDITH DA SILVA GOES COUTINHO, no valor total de R$ 72.945,95 (setenta e dois 
mil novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).     

35. Requerimento de Informação nº 1196/2022, do Deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado da Educação, solicitando informação a cerca do processo de nº 
2022-6XB94, contratou a Empresa CONSTRUMIX - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA 
LTDA, para Execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM 
PROFESSORA FILOMENA QUITIBA, no valor total de R$ 384.616,31 (trezentos e 
oitenta e quatro mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta e um centavos).     

36. Requerimento de Informação nº 1197/2022, do Deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado da Educação, solicitando informação a cerca do processo de nº 
2022-5HP78, contratou a Empresa CONSTRUMIX - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA 
LTDA, para Execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEFM 
JOAQUIM CAETANO DE PAIVA, no valor total de R$ 656.213,27 (seiscentos e 
cinquenta e seis mil, duzentos e treze reais e vinte e sete centavos).     

37. Requerimento de Informação nº 1198/2022, do Deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado da Educação, solicitando informação a cerca do processo de nº 
2022-RD400, contratou a Empresa CONSTRUMIX - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA 
LTDA, Execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva na EEEF 
TAQUARA I, no valor total de R$ 54.051,91 (cinquenta e quatro mil e cinquenta e 
um reais e noventa e um centavos).     

 

2ª FASE DO EXPEDIENTE – SUJEITO À DELIBERAÇÃO. 
 

38. Requerimento de Urgência nº 141/2022, do Deputado Dary Pagung, Líder do 
Governo, ao Projeto de Lei nº 304/2022, oriundo da Mensagem Governamental nº 
964/2022, que autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel com ST Gestão de 
Negócios LTDA/ Grupo Biancogrês.    
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39. Requerimento de Urgência nº 143/2022, do Deputado Sergio Majeski e outros, ao 
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.    

40. Requerimento de Urgência nº 144/2022, do Deputado Sergio Majeski e outros, ao 
Projeto de Lei nº 303/2022, de sua autoria, que modifica os §§1° e 2º, art. 30º, da 
Lei nº 5.580, de 12 de janeiro de 1998, ampliando o tempo concedido aos 
professores para planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional.    

41. Requerimento de Urgência nº 145/2022, do Deputado Dary Pagung, Líder do 
Governo, ao Projeto de Lei nº 278/2022, oriundo da Mensagem Governamental nº 
874/2022, que ratifica o protocolo de intenções firmado entre os Estados do 
Espírito Santo, Acre, Amapá, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, para a 
constituição do consórcio interestadual com o objetivo de promover o 
enfrentamento aos efeitos adversos das mudanças do clima no Brasil. 

42. Requerimento de Urgência nº 146/2022, da Deputada Iriny Lopes, Líder do PT, ao 
Projeto de Lei nº 309/2022, de sua autoria, que estabelece, por meio desta Lei (Lei 
“Luisa Lopes”), o atendimento Psicológico e assistencial às famílias e sobreviventes 
que foram vítimas de acidente de trânsito no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

43. Requerimento de Urgência nº 147/2022, do Deputado Bruno Lamas, Líder do PSB, 
ao Projeto de Resolução nº 18/2022, de sua autoria, que considera como 
experiência profissional o estágio curricular realizado pelo estudante, para fins de 
admissão em concurso público perante o Poder Legislativo do Estado do Espírito 
Santo. 

44. Requerimento de Urgência nº 152/2022, do Deputado Dary Pagung, Líder do 
Governo, ao Projeto de Lei nº 313/2022, oriundo da Mensagem Governamental nº 
1071/2022, que solicita a abertura de Crédito Suplementar no valor de R$ 
609.521.988,40 (seiscentos e nove milhões, quinhentos e vinte um mil, novecentos 
e oitenta e oito reais e quarenta centavos) em favor da Secretaria de Estado da 
Fazenda, da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, da Secretaria de 
Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, da Secretaria de Estado 
da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento 
Econômico, da Secretaria de Estado do Turismo, da Secretaria de Estado da 
Educação, da Secretaria de Estado da Saúde, da Secretaria de Estado da Segurança 
Pública e Defesa Social, da Secretaria de Estado de Justiça, da Secretaria de Estado 
de Direitos Humanos, do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 
Espírito Santo, e dos Encargos Gerais do Estado.  

 

45. Indicação nº 3433/2022, da Deputada Raquel Lessa ao Superintendente do Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, que o 
IBAMA repasse ao IEMA a gerência das entregas das Anilhas adquiridas pelos 
criadores de passeriformes do Estado do Espírito Santo.   
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46. Indicação nº 3434/2022, do Deputado Gandini ao Governador do Estado, para 
ampliação de uma linha, que atenda os moradores de Jacaraípe até o bairro Santa 
Cruz em Aracruz.   

47. Indicação nº 3435/2022, do Deputado Marcos Garcia ao Governador do Estado, 
para cessão de uma parte do terreno da Escola Estadual de Ensino Fundamental e 
Médio Leopoldino Rocha, para ampliação da Rua Belo Horizonte, no Distrito de 
Itaipava, município de Itapemirim.   

48. Indicação nº 3436/2022, do Deputado Marcos Garcia ao Governador do Estado, 
para construção do acostamento na ES 060 com início em Itaoca, no município de 
Itapemirim, sentido o município de Marataízes (cerca de 1 km), com final na 
entrada da localidade do Gomes.   

49. Indicação nº 3437/2022, do Deputado Gandini ao Governador do Estado, para 
análise de Criação de viabilidade de Criação de linhas Circulares saindo dos 
principais terminais, para que passem nos bairros do “Território do Bem”.   

50. Indicação nº 3438/2022, do Deputado Sergio Majeski ao Governador do Estado, 
para reforma, ampliação e cobertura da quadra esportiva da EEEFM Santo Antonio, 
localizada no município de São Mateus, aquisição de mais uma estação de 
chromebook, melhorias na acessibilidade na unidade escolar às pessoas com 
deficiência física, instalação de energia solar e ar condicionado, bem como 
ampliação da presença de vigilantes para 24h, inclusive aos finais de semana e 
feriados, na unidade escolar.   

51. Indicação nº 3439/2022, do Deputado Sergio Majeski ao Governador do Estado, 
para ampliação da EEEFM Prof. Maria Magdalena da Silva, localizada no município 
de Ponto Belo, com a construção de 02 (duas) salas direcionadas para laboratório 
de informática e biblioteca, aquisição de 30 (trinta) computadores e mais uma 
estação chromebook. Também, reforma para colocar em operação a plataforma 
elevatória para garantir acessibilidade ao 2º andar às pessoas com deficiência física, 
ainda, reparos ao sistema de esgoto da escola, instalação de ar condicionado nas 
salas de aula, inserção de energia solar, bem como contratação de mais 02 (dois) 
servidores para melhora da limpeza da escola.   

52. Indicação nº 3440/2022, do Deputado Sergio Majeski ao Governador do Estado, 
para aquisição de 15 (quinze) computadores para o laboratório de informática do 
CEEFMTI Professor Elpidio Campos de Oliveira, localizada no município de 
Montanha, instalação de ar condicionado nas salas de aula, melhorias na internet, 
ampliação de vigilantes na unidade escolar para 24h, inclusive finais de semana e 
feriados, bem como que sejam efetuadas melhorias na cobertura da quadra de 
esporte, visando eliminar as goteiras e, que seja aumentada as proteções laterais 
da quadra para evitar que a chuva de vento molhe o espaço esportivo.   

53. Indicação nº 3441/2022, do Deputado Sergio Majeski ao Governador do Estado, 
para implantação de laboratório de informática na EEEFM de Mucurici, localizada 
no município de Mucurici, a aquisição de 40 (quarenta) computadores e mais uma 
estação de chromebook, ainda, que sejam feitas melhorias na acessibilidade às 
pessoas com deficiência física, bem como que seja inserido ar condicionado nas 03 
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(três) salas de aula não contempladas na unidade escolar, também, a ampliação de 
vigilantes em 24h, inclusive nos finais de semana e feriados, na escola.   

54. Indicação nº 3442/2022, do Deputado Sergio Majeski ao Governador do Estado, 
para melhorias na internet e nas estruturas da EEEFM Dom Jose Dalvit, localizada 
no município de Montanha, contemplando o aperfeiçoamento do refeitório, dos 
banheiros, da energia elétrica, a acessibilidade na unidade escolar às pessoas com 
deficiência física, reforma no laboratório de ciências, destinação de espaço 
específico para biblioteca e aquisição de 30 (trinta) computadores para compor o 
laboratório de informática e instalação de ar condicionado nas salas de aula. Ainda, 
que seja instalada energia solar, construído auditório e ampliada a presença de 
vigilantes em 24h, inclusive nos finais de semana e feriados, na unidade escolar.   

55. Indicação nº 3443/2022, do Deputado Sergio Majeski ao Governador do Estado, 
para reforma e ampliação da EEEFM Nossa Sra. da Conceição, localizada no 
município de Linhares, ainda, a construção da quadra de esporte, instalação de 
aparelhos ar condicionado nas salas de aula, bem como que sejam disponibilizados 
vigilantes 24h, inclusive nos finais de semana e feriados, na unidade escolar.   

56. Indicação nº 3444/2022, do Deputado Sergio Majeski ao Governador do Estado, 
para reforma e ampliação da EEEFM Theodomiro Ribeiro Coelho, localizada no 
município de Cariacica, com instalação de ar condicionado em sala de aula, 
implantação de laboratório de ciências e informática, bem como de sala de 
recursos, ainda, inserção de energia solar, acessibilidade plena e construção de 
auditório.   

 

 


