
    
      ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

       ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 85ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 19º LEGISLATURA.  

DIA: 20.09.2022 – 15:00 HORAS. 

 

1ª FASE DO EXPEDIENTE - PARA SIMPLES DESPACHO. 

 

1. Ofícios nºs 107/2022 e 43/2022, do Deputado Dary Pagung, justificando sua 
ausência na sessão ordinária realizada no dia 13 de setembro de 2022.   

2. Ofícios nºs 108/2022 e 121/2022, do Deputado Renzo Vasconcelos, justificando sua 
ausência na sessão ordinária realizada no dia 10 de agosto de 2022.   

3. Ofícios nºs 109/2022 e 276/2022, do Deputado Bruno Lamas, justificando sua 
ausência na sessão ordinária realizada no dia 19 de setembro de 2022. 

4. Mensagem nº 1586/2022, do Governador do Estado, encaminhando Proposta de 
Emenda Constitucional nº 07/2022, que altera dispositivos da Constituição do 
Estado do Espírito Santo para criar a Polícia Científica. 

5. Mensagem nº 1587/2022, do Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei 
nº 443/2022, que dispõe sobre a divulgação de dados ambientais no Portal da 
Transparência pelo Governo do Estado do Espírito Santo.    

6. Projeto de Lei nº 444/2022, do Deputado Renzo Vasconcelos, que acrescenta 
dispositivo à Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, que consolida normas 
referentes ao 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.  

7. Projeto de Lei nº 445/2022, do Deputado Renzo Vasconcelos, que obriga o 
fornecimento de rodas e pneus sobressalentes em idênticas dimensões das demais 
rodas e pneus que equipam os veículos novos, nacionais e importados, 
comercializados no Estado do Espírito Santo.  

 

2ª FASE DO EXPEDIENTE – SUJEITO À DELIBERAÇÃO. 

 

8. Indicação nº 3638/2022, do Deputado Sergio Majeski ao Governador do Estado, 
para que sejam imediatamente convocados os aprovados no concurso público para 
os cargos de agente de suporte educacional, professor MaPP (pedagogo) e 
professor MaPB – edital SEGER/SEDU N° 01/2022, de 24 de janeiro de 2022.  

9. Indicação nº 3639/2022, do Deputado Sergio Majeski ao Governador do Estado, 
reitera a indicação n° 607/2022 cujo intuito é que o Governo encaminhe Projeto de 
Lei alterando a Lei Complementar nº 115/1998, de modo que passe a ser permitida 
a concessão de Carga Horária Especial (CHE) ao profissional do magistério com dois 
vínculos ativos.  
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10. Indicação nº 3640/2022, do Deputado Renzo Vasconcelos ao Governador do 
Estado, para reforma e ampliação da escola Profª Aldy Soares Merçon Vargas, no 
município de Conceição de Castelo/ES.  

11. Indicação nº 3641/2022, do Deputado Renzo Vasconcelos ao Governador do 
Estado, para a asseguração de acessibilidade para os deficientes auditivos no 
DETRAN, tendo em vista a necessidade de atender as demandas relacionadas 
acessibilidade das pessoas com deficiência auditiva e pessoas surdas.  

12. Indicação nº 3642/2022, do Deputado Renzo Vasconcelos ao Governador do 
Estado, para criação de um serviço de mensagens amplamente divulgado que 
auxilie os deficientes auditivos e os surdos em casos de emergência, se 
equiparando ao 190, tendo em vista a necessidade de atender as demandas 
relacionadas a acessibilidade social do Estado.  

 

 

 


