
    
      ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

       ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 87ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 19º LEGISLATURA.  

DIA: 26.09.2022 – 15:00 HORAS. 

 

1ª FASE DO EXPEDIENTE - PARA SIMPLES DESPACHO. 

 

1. Ofícios nºs 115/2022 e 209/2022, do Deputado Hudson Leal, justificando sua 
ausência na sessão ordinária realizada no dia 20 de agosto de 2022.   

2. Ofícios nºs 116/2022 e 36/2022, do Deputado Marcos Garcia, justificando sua 
ausência na sessão ordinária realizada no dia 20 de agosto de 2022.   

3. Ofícios nºs 117/2022 e 013/2022, do Deputado Gandini, justificando sua ausência 
na sessão ordinária realizada no dia 08 de agosto de 2022.   

 

2ª FASE DO EXPEDIENTE – SUJEITO À DELIBERAÇÃO. 

 

4. Indicação nº 3650/2022, do Deputado Hudson Leal ao Governador do Estado, para 
implantação de redutores de velocidade (quebra molas) em Biriricas de Baixo, na 
proximidade do Bar do Pito, no município de Aracruz/ES.  

5. Indicação nº 3651/2022, do Deputado Carlos Von ao Governador do Estado, para  
ealização de estudos e análises técnicas na distribuição de energia às residências 
localizadas na comunidade de Rio Claro, a fim que seja realizada manutenção nas 
redes de distribuição, substituindo-as por fios de capacidade elétrica mais elevada, 
com aterramento adequado e voltagem compatível à necessidade dos moradores, 
no município de Guarapari/ES.  

6. Indicação nº 3652/2022, do Deputado Carlos Von ao Governador do Estado, para 
adoção de medidas concretas e administrativas necessárias para que eleve a 
segurança dos moradores do bairro Santa Mônica, no município de Guarapari com 
instalação de semáforo no cruzamento entre a Rodovia do Sol (águas marinhas) e a 
Rua Corveta, ou redutor de velocidade dos automóveis que trafegam pelas vias.  

7. Indicação nº 3653/2022, do Deputado Delegado Danilo Bahiense ao Prefeito de 
Santa Teresa, para disponibilização de vagas para estacionamento de viaturas da 
PMES.  

8. Indicação nº 3654/2022, do Deputado Sergio Majeski ao Governador do Estado, 
para criar a Diretoria de Conservação da Biodiversidade no Instituto de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (IEMA).  

9. Indicação nº 3655/2022, do Deputado Sergio Majeski ao Governador do Estado, 
para que seja ofertado aos servidores do Instituto Estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (IEMA) treinamento em identificação e em legislação relacionada 
à conservação de espécies ameaçadas.  
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10. Indicação nº 3656/2022, da Deputada Janete de Sá ao Governador do Estado, para 

instalação de redutor eletrônico de velocidade na Rodovia que liga a BR 101 a 
Piúma, ES 375, KM 49, em frente à metalúrgica Mozer, no município de 
Anchieta/ES.  

11. Indicação nº 3657/2022, dos Deputados Sergio Majeski e Gandini ao Governador do 
Estado, para reativação do Banco de Áreas para a Recuperação Florestal do Espírito 
Santo.  

12. Indicação nº 3658/2022, dos Deputados Sergio Majeski e Gandini ao Governador do 
Estado, para que sejam estabelecidas metas para ações nas áreas prioritárias para a 
conservação definidas por ato do poder público.  

13. Indicação nº 3659/2022, dos Deputados Sergio Majeski e Gandini ao Governador do 
Estado, para realizar programa de conservação ex-situ no Espírito Santo (criadouros 
de fauna silvestre, jardins botânicos, casas de vegetação, bancos de sementes, etc.).  

14. Indicação nº 3660/2022, dos Deputados Sergio Majeski e Gandini ao Governador do 
Estado, para encaminhar à Assembleia Legislativa do Espírito Santo legislação que 
institua a Política Estadual de Biodiversidade: princípios, conceitos, instrumentos de 
planejamento como áreas prioritárias e planos de ação; de financiamento como 
taxas, fundos, compensação ambiental, medidas compensatórias e Pagamento por 
Serviços Ambientais de Conservação da Biodiversidade; de governança como 
conselhos e comissões; de responsabilidades institucionais (competência dos 
diferentes órgãos na execução da política) e de beneficiários (UCs, comunidades 
tradicionais, criatórios conservacionistas, viveiristas, coleções biológicas, projetos 
de pesquisa).  

15. Indicação nº 3661/2022, dos Deputados Sergio Majeski e Gandini ao Governador do 
Estado, para que seja publicada a lista de espécies exóticas invasoras no Espírito 
Santo.  

 

 

 


