
    
      ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

       ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 81ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 19º LEGISLATURA.  

DIA: 12.09.2022 – 15:00 HORAS. 

 

1ª FASE DO EXPEDIENTE - PARA SIMPLES DESPACHO. 

 

1. Ofícios nºs 90/2022 e 137/2022, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, 
justificando sua ausência na sessão ordinária realizada no dia 06 de setembro de 
2022.   

2. Ofícios nºs 91/2022 e 321/2022, do Deputado Adilson Espindula, justificando sua 
ausência na sessão ordinária realizada no dia 06 de setembro de 2022.   

3. Ofício nº 92/2022, do Deputado Marcos Madureira, justificando sua ausência na 
sessão ordinária realizada no dia 06 de setembro de 2022 

4. Projeto de Lei nº 436/2022, do Deputado Pr. Marcos Mansur, que dispõe sobre a 
aquisição de farinha de trigo e de milho pelo Estado do Espírito Santo que possuam 
ácido fólico, que reduz a mielomeningocele.  

5. Projeto de Lei nº 437/2022, do Deputado Theodorico Ferraço, que dispõe sobre a 
participação em eventos e competições esportivas oficiais do estudante atleta 
regularmente matriculado nas instituições estaduais de ensino da rede pública e 
privado, na forma que especifica.  

6. Projeto de Lei nº 438/2022, do Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao 
Anexo Único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, instituindo o “Dia 
Estadual de Conscientização das Pessoas com Linfedema".  

7. Requerimento de Informação nº 1348/2022, de autoria do Deputado Capitão 
Assumção à Secretaria de Estado da Cultura, solicitando informações acerca do 
Crédito Suplementar no valor de R$ 574.000,00 (Quinhentos e setenta e quatro mil 
reais). 

8. Requerimento de Informação nº 1349/2022, de autoria do Deputado Capitão 
Assumção à Secretaria de Estado de Turismo, solicitando informações acerca do 
Crédito Suplementar no valor de R$ 82.000,00 (Oitenta e dois mil reais). 

9. Requerimento de Informação nº 1350/2022, de autoria do Deputado Capitão 
Assumção à Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação 
Profissional e Desenvolvimento Econômico, solicitando informações acerca do 
Crédito Suplementar no valor de R$ 708.000,00 (Setecentos e oito mil reais).  

10. Requerimento n° 26/2022, do Deputado Gandini, de retirada da Proposta de 
Emenda Constitucional nº 02/2022, de autoria da Deputada Iriny Lopes e do 
Deputado Gandini, que “inclui o art. 128-A na Constituição Estadual, criando a 
Polícia Científica e estabelecendo sua autonomia técnica, científica e funcional e 
altera a redação dos arts. 68, 126, 128 da Constituição Estadual”, da Comissão de 
Segurança, ante a ausência de manifestação no prazo prescrito no art. 81, inciso I, 
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do Regimento Interno, para que o parecer desta comissão seja oferecido em 
plenário e, após, seja o projeto remetido à tramitação ordinária. 

 

2ª FASE DO EXPEDIENTE – SUJEITO À DELIBERAÇÃO. 

 

11. Requerimento de Urgência nº 168/2022, do Deputado Theodorico Ferraço, Líder do 
PP, ao Projeto de Lei º 437/2022, de sua autoria, que dispõe sobre a participação 
em eventos e competições esportivas oficiais do estudante atleta regularmente 
matriculado nas instituições estaduais de ensino da rede pública e privado, na 
forma que especifica.  

 

 

 

 


