
    
      ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

       ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

106ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 19º LEGISLATURA.  

DIA: 08.11.2022 - 15:00 HORAS. 

 

1ª FASE DO EXPEDIENTE - PARA SIMPLES DESPACHO. 

 

1. Projeto de Lei nº 478/2022, do Deputado Bruno Lamas, que acrescenta item ao 
Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de Utilidade 
Pública a Associação de Desenvolvimento Econômico de Vargem Alta/ES - ADEVA, 
no Município de Vargem Alta - ES. 

2. Requerimento de Informação nº 1459/2022, de autoria do Deputado Capitão 
Assumção à Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e 
Desenvolvimento Econômico, solicitando informações acerca do convênio firmado 
entre ADERES e SEBRAE, na qual o atual Presidente da ADERES escolhe e indica as 
feiras que irão receber apoio financeiro do Governo Estadual, e fornece essa 
informação ao SEBRAE, e, como existe um convênio entre as duas entidades, o 
SEBRAE arca com 80% (oitenta por cento), e a ADERES arca com os restantes 20% 
(vinte por cento), dos custos envolvidos na realização das ditas “feiras”.  

3. Requerimento de Informação nº 1460/2022, de autoria do Deputado Bruno Lamas 
ao Secretário de Estado da Mobilidade Urbana, solicitando informações acerca dos 
seguintes itens: Foram tomadas providências pelo Departamento de Edificações e 
de Rodovias (DER-ES) para efetuar a abertura do canteiro central da Av. Abido Saadi 
(Rod. Estadual ES-010), no local de acesso à Vila das Artes (Casa de Pedra), no 
Bairro São Francisco, Jacaraípe, Serra/ES; Considerando que o canteiro permanece 
fechado, informar data da abertura. 2. Quando haverá a instalação de faixa elevada 
na Av. Abido Saadi (Rod. Estadual ES-010), no entroncamento da Avenida com a 
Rua Goiás, Bairro Jacaraípe, Serra/ES; A demanda foi repassada por ofício ao DER – 
ES, inexistindo justificativa plausível para a inexecução da modificação solicitada; 3. 
Quando haverá a abertura de giro de quadra na Av. Abido Saadi – próximo à Arena 
Jacaraípe, no Bairro Jacaraípe, Serra/ES; A demanda é fruto da existência de 
passsagem tradicional no local indicado, sendo indispensável aos moradores locais 
a reabertura do canteiro central, como forma de normalizar o tráfego de pedestres 
e veículos; 4. O semáforo da Av. Abido Saadi – em frente ao Supermercado 
Extrabom (R. Irene Teresinha Grechi Basílio), no Bairro Jacaraípe, município de 
Serra/ES, vem causando transtornos no tráfego da região; Quais as medidas foram 
tomadas para sanar esses problemas, tendo em vista os inúmeros ofícios remetidos 
ao DER-ES e à SEMOBI.  

4. Requerimento nº 64/2022, do Deputado Luiz Durão, com base no artigo 305, II do 
Regimento Interno, de licença para tratamento de saúde por 06 (seis) dias, 
contados a partir do dia 04 de novembro de 2022, conforme atestado médico.  
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5. Requerimento nº 65/2022, do Deputado Sergio Majeski, nos termos do artigo 81, § 
3º do Regimento Interno, de retirada da Comissão de Finanças da Proposta de 
Emenda à Constituição Estadual n° 04/2021, de sua autoria, que acrescenta §§ 7º e 
8º ao artigo 178 da Constituição do Estado do Espírito Santo, dispondo sobre a 
recomposição dos valores que deixaram de ser aplicados nas ações de manutenção 
e desenvolvimento do ensino (MDE).  

 

2ª FASE DO EXPEDIENTE – SUJEITO À DELIBERAÇÃO. 

 

6. Indicação nº 3893/2022, da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Política sobre Drogas à Secretária Municipal de Assistência Social de Alegre, para 
adoção das medidas necessárias para a vedação da ideologia de gênero nas 
instituições de ensino público e privada.  

7. Indicação nº 4130/2022, do Deputado Theodorico Ferraço ao Governador do 
Estado, para que seja analisada a possibilidade de serem viabilizados 10 (dez) leitos 
de enfermaria pediátrica para a Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí/ES.  

 

 

 


