
    
      ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

       ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

9ª SESSÃO ORDINÁRIA, HÍBRIDA, VIRTUAL E PRESENCIAL, DA 20º LEGISLATURA. 

DIA: 06.03.2023 - 15:00 HORAS. 

 

1ª FASE DO EXPEDIENTE - PARA SIMPLES DESPACHO. 

 

1. Ofícios nºs 10/2023 e 89/2023, do Deputado Hudson Leal, justificando sua ausência na 
sessão ordinária realizada no dia 27 de fevereiro de 2023.   

2. Ofícios nºs 11/2023 e 09/2023, do Deputado Alexandre Xambinho, justificando sua 
ausência na sessão ordinária realizada no dia 01 de março de 2023.   

3. Ofício nº 23/2023, da Deputada Raquel Lessa, solicitando que seja desconsiderado o 
Requerimento nº 39/2023, processo nº 3342/2023, lido no expediente na sessão 
ordinária do dia 01/03/2023.   

4. Ofícios nºs 26/2023 e 02/2023, do Deputado Thyago Hoffmann, indicando o Senhor 
Jeferson Lagares Oliveira para fazer uso da Tribuna Popular na sessão ordinária do dia 06 
de março de 2023, onde explanará acerca das estradas do Parque Nacional do Caparaó, 
pela portaria capixaba, no distrito de Pedra Menina, Dores do Rio Preto/ES.   

5. Proposta de Emenda Constitucional nº 01/2023, do Deputado Allan Ferreira e outros, que 
acrescenta o art. 14-A na Constituição Estadual, para incluir a relação nominal dos 
setenta e oito (78) municípios, que compõem a organização político-administrativa do 
Estado do Espírito Santo.  

6. Projeto de Lei Complementar nº 07/2023, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, que 
altera o art. 10, da Lei nº 3.196, de 09 de janeiro de 1978, que dispõe sobre o ‘Estatuto 
regula a situação, as obrigações, e os deveres, direitos e prerrogativas dos policiais 
militares da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo’.  

7. Projeto de Lei nº 128/2023, da Deputada Raquel Lessa, que reconhece os Portadores de 
Fibromialgia como Pessoas com Deficiência no Âmbito do Estado do Espírito Santo.  

8. Projeto de Lei nº 129/2023, do Deputado Denninho Silva, que institui mecanismo para 
coibição da violência contra a mulher e dá outras providências.       

9. Projeto de Lei nº 130/2023, do Deputado Denninho Silva, que institui o Programa 
Capixaba de Orientação Vocacional na rede pública de ensino do Espírito Santo, e dá 
outras providências.  

10. Projeto de Lei nº 131/2023, do Deputado Denninho Silva, que cria o Programa de 
Educação Física Adaptada para Alunos com Deficiência nas redes de ensino público e 
privado do Estado do Espírito Santo.  

11. Projeto de Lei nº 132/2023, do Deputado Denninho Silva, que dispõe sobre mecanismos 
e instrumentos para detecção e combate a violência doméstica contra crianças e 
adolescentes.  
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12. Projeto de Lei nº 133/2023, do Deputado Denninho Silva, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de instalação pelas empresas fornecedoras ou intermediadoras de 
serviços de entregas (delivery) e de transporte de passageiros por aplicativos e 
plataformas digitais, de pontos de apoio para entregadores e condutores de veículos.  

13. Projeto de Lei nº 134/2023, do Deputado Denninho Silva, que institui, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo, diretrizes para a Política Agente Jovem Ambiental - AJA e dá 
outras providências.  

14. Projeto de Lei nº 135/2023, do Deputado Denninho Silva, que cria o Conselho Escolar 
Antidrogas nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, e dá outras 
providências.  

15. Projeto de Lei nº 136/2023, da Deputada Camila Valadão, que obriga as instituições 
financeiras, as agências bancárias e as casas lotéricas a disponibilizar acesso adequado 
para as pessoas que conduzem carrinho com bebê.  

16. Projeto de Lei nº 137/2023, do Deputado Pablo Muribeca, que institui o atendimento 
prioritário com identificação visual nas pulseiras de classificação de risco aos usuários 
portadores do Transtorno do Espectro Autismo (TEA) em hospitais, maternidades, rede 
da atenção Primária a Saúde e estabelecimentos similares da rede pública de saúde do 
Estado do Espírito Santo.  

17. Projeto de Lei nº 139/2023, do Deputado Pablo Muribeca, que garante o direito aos 
usuários dos estabelecimentos privados e da rede pública estadual, equipamentos que 
garantem o eficiente atendimento aos pacientes obesos que necessitam desde o 
tratamento básico até o de alta complexidade.  

18. Projeto de Lei nº 140/2023, do Deputado Pablo Muribeca, que garante à presença do 
profissional de Acolhimento e Classificação de Risco nas Urgências e Emergências dos 
hospitais, maternidades e estabelecimentos similares da rede privada de saúde do 
Estado do Espírito Santo.  

19. Projeto de Lei nº 141/2023, do Deputado Pablo Muribeca, que garante o direito à 
presença do Tradutor e Interprete de Língua Brasileira de sinais Libras durante o 
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato nos hospitais, maternidades e 
estabelecimentos similares da rede pública e privada de saúde do Estado do Espírito 
Santo.  

20. Projeto de Lei nº 142/2023, do Deputado Hudson Leal, que dispõe sobre a publicação de 
informações sobre o estoque de medicamentos disponíveis nas unidades de saúde do 
Estado.  

21. Projeto de Lei nº 143/2023, da Deputada Iriny Lopes, que cria o Programa “Olho Vivo” 
sobre a instalação de câmeras de vídeo e áudio nas viaturas que sirvam às áreas de 
segurança pública e defesa civil no Estado do Espírito Santo e dá outras providências.       

22. Projeto de Lei nº 145/2023, do Deputado Lucas Polese, que altera o inciso XIV, do art. 5-
A, da Lei 7000, de 27 de dezembro de 2001, que trata a respeito do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, relacionada nas 
saídas interestaduais de café arábica cru e café conilon cru, em coco ou em grão.      
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23. Projeto de Lei nº 146/2023, do Deputado Allan Ferreira, que acrescenta item ao Anexo I 
da Lei nº 11.212, de 30 de outubro de 2020, instituindo o Dia Estadual do Servidor do 
Poder Legislativo.  

24. Projeto de Resolução nº 02/2023, do Deputado Dr. Bruno Resende, que altera a redação 
do artigo 50 do Regimento Interno para reinserir o “saneamento” como atribuição da 
Comissão Permanente de Saúde.  

25. Requerimento nº 40/2023, do Deputado Mazinho dos Anjos, para alteração do objeto e 
amplitude da Frente Parlamentar, originariamente formada para prestar “Apoio ao 
Comércio” (Ato nº 556, de 27 de fevereiro de 2023), a fim de que passe a abranger, 
também, os serviços e as indústrias, apresentando nova denominação: “FRENTE 
PARLAMENTAR DE APOIO AO COMÉRCIO, SERVIÇOS E INDÚSTRIA”.    

26. Requerimento de Informação nº 96/2023, do Deputado Alexandre Xambinho ao 
Secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, para a prestação de 
esclarecimentos com relação ao sistema de internet embarcada na frota do sistema 
TRANSCOL.      

27. Requerimento de Informação nº 97/2023, do Deputado Capitão Assumção ao Secretário 
de Estado da Saúde, solicitando informações acerca do Extrato de Contrato nº 003/2023, 
a qual estabelece a prestação de serviços especializados, junto à HENRIQUE JOSÉ DA 
MOTA NETO ME, no valor de R$ 1.742.523,12 (um milhão, setecentos e quarenta e dois 
mil, quinhentos e vinte e três reais e doze centavos), por meio do PROCESSO Nº 2022-
FZ09H.     

28. Requerimento de Informação nº 98/2023, do Deputado Capitão Assumção ao Secretário 
de Estado da Educação, solicitando informações acerca da PORTARIA Nº 046-R, que 
estabelece a DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA, através do Termo de 
Cooperação nº 088/2021, no valor de R$ 3.805.098,40 (três milhões, oitocentos e cinco 
mil, noventa e oito reais e quarenta centavos).     

29. Requerimento de Informação nº 99/2023, do Deputado Lucas Polese ao Secretário de 
Estado de Segurança Pública e Defese Social, solicitando informações  acerca da Portaria 
nº 02/2023, regulamentando o uso de câmeras corporais (body cams) pelos policiais 
penais no âmbito do Sistema Penitenciário do Estado do Espírito Santo.     

30. Requerimento de Informação nº 100/2023, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação, e Educação Profissional, 
solicitando informações acerca do DECRETO Nº 516-S, o qual estabelece a abertura de 
Crédito Suplementar no valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), por 
meio do Processo Nº 2023-6LWV8.    

31. Requerimento de Informação nº 101/2023, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado da Educação, solicitando informações acerca do DECRETO Nº 514-S, 
o qual estabelece a abertura de Crédito Suplementar no valor de R$ 221.166.658,20 
(duzentos e vinte e um milhões, cento e sessenta e seis mil, seiscentos e cinquenta e oito 
mil e vinte centavos), por meio do Processo Nº 2023- RRBBT.     
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32. Requerimento de Informação nº 102/2023, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, solicitando informações 
acerca do DECRETO Nº 513-S, o qual estabelece a abertura de Crédito Suplementar no 
valor de R$ 12.974.000,00 (doze milhões, novecentos e setenta e quatro mil reais), por 
meio do Processo Nº 2023-J6RX2.     

33. Requerimento de Informação nº 103/2023, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado da Saúde, solicitando informações acerca da Ordem de 
Fornecimento nº 0639/2023.     

34. Requerimento de Informação nº 104/2023, do Deputado Capitão Assumção ao 
Secretário de Estado da Justiça, solicitando informações acerca da PORTARIA Nº 0001-R, 
que estabelece a DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXTERNA, através do Termo de 
Cooperação nº 001/2020, no valor de R$ 2.113.722,34 (dois milhões, cento e treze mil, 
setecentos e vinte e dois reais e trinta e quatro centavos).     

35. Requerimento de Informação nº 105/2023, do Deputado Gandini ao Governador do 
Estado, solicitando fornecimento de cópia original, incluindo assinaturas e todos os 
anexos que compõem os processos do Termo de Compromisso Ambiental 035/2018 
(TCA 2), celebrado entre o Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado do 
Espírito Santo, o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos e 
Hídricos e a VALE S/A, e do Termo de Compromisso Ambiental 036/2018 (TCA 2), 
celebrado entre o Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado do Espírito 
Santo, o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos e 
Hídricos e a ARCELORMITTAL TUBARÃO, tendo por objetivo definir providências de 
comum acordo, sob uma perspectiva socioambiental, visando incrementar o controle de 
emissões atmosféricas naquilo que lhes incumbe para contribuir ainda mais com a 
melhoria da qualidade do ar na Região Metropolitana da Grande Vitória.     

36. Requerimento de Informação nº 106/2023, do Deputado Gandini ao Governador do 
Estado, solicitando fornecimento de cópias originais, incluindo assinaturas e todos os 
anexos das Atas de Reunião da Comissão de Acompanhamento do Termo de 
Compromisso Ambiental (TCA) para a recuperação da área norte da Praia de Camburi, 
contendo Plano de Ações que permitam a integral compensação e recuperação da 
região norte da Praia de Camburi, conforme orientações expedidas pelo IEMA e 
SEMMAM.     

37. Requerimento nº 119/2023, da Deputada Janete de Sá, de desarquivamento da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 09/2020, de sua autoria e outros, que altera o Inciso II do 
artigo 112 da constituição do Estado do Espírito Santo, incluindo os Deputados Estaduais 
entre as partes legítimas para propor a (ADI) Ação Direta de Inconstitucionalidade de Lei 
ou Ato Normativo Estadual.   

38. Requerimento nº 216/2023, do Deputado Capitão Assumção, de desarquivamento do 
Projeto de Lei de nº 150/2019, de sua autoria, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
execução do Hino Nacional e do Hino do Espírito Santo, além de outros de exaltação à 
pátria, em todas as escolas públicas e privadas de ensino fundamental e de ensino médio 
no âmbito do Estado do Espírito Santo”.   
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39. Requerimento nº 319/2023, do Deputado Capitão Assumção, de desarquivamento do 
Projeto de Lei nº 731/2019 de sua autoria, que acrescenta o art. 1º-a e incisos a lei nº 
10.326 de 2015, que dispõe sobre a proibição de cobrança da taxa de visita técnica ao 
consumidor para elaboração de orçamento no âmbito do estado.    

40. Requerimento nº 321/2023, do Deputado Capitão Assumção, de desarquivamento do 
Projeto de Lei nº 725/2019 de sua autoria, que ficam os fornecedores de serviços e 
produtos obrigados a garantir atendimento prioritário às pessoas que fazem tratamento 
oncológico, no âmbito do estado do espirito santo.    

41. Requerimento nº 324/2023, do Deputado Capitão Assumção, de desarquivamento do 
Projeto de Lei nº 399/2019 de sua autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
instalação de câmeras de monitoramento em Estabelecimentos de Ensino Particular, 
como Creches ou Similares, no âmbito do Estado do Espirito Santo.    

42. Requerimento nº 325/2023, do Deputado Capitão Assumção, de desarquivamento do 
Projeto de Lei nº 732/2019 de sua autoria, que dispõe sobre a criação do sistema de 
coleta, reaproveitamento e destinação de resíduos provenientes de vegetais, frutas e 
legumes manipulados em supermercados, hortifrútis, quitandas e feiras no âmbito do 
estado do espírito santo.    

43. Requerimento nº 326/2023, do Deputado Capitão Assumção, de desarquivamento do 
Projeto de Lei nº 755/2019 de sua autoria, que estabelece a obrigatoriedade da 
realização de exame genético que detecta Trombofilia nas mulheres, no âmbito do 
estado do espirito santo.    

44. Requerimento nº 330/2023, do Deputado Capitão Assumção, de desarquivamento do 
Projeto de Lei nº 865/2019 de sua autoria, que dispõe sobre a prestação de serviços de 
psicologia e de serviço social nas instituições de ensino no âmbito do estado do espirito 
santo.    

45. Requerimento nº 332/2023, do Deputado Capitão Assumção, de desarquivamento do 
Projeto de Lei nº 837/2019 de sua autoria, que torna obrigatória a acreditação para os 
hospitais e congêneres no âmbito do estado do espírito santo.    

46. Requerimento nº 333/2023, do Deputado Capitão Assumção, de desarquivamento do 
Projeto de Lei nº 836/2019 de sua autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade da 
manutenção preventiva de ar condicionado no âmbito do estado do espírito santo.    

47. Requerimento nº 334/2023, do Deputado Capitão Assumção, de desarquivamento do 
Projeto de Lei nº 825/2019 de sua autoria, que dispõe sobre a permanência de 
acompanhantes nas dependências das unidades de terapia intensiva dos hospitais, 
clínicas, unidades de pronto socorro, maternidades e congêneres, no âmbito do estado 
do espírito santo.    

48. Requerimento nº 335/2023, do Deputado Capitão Assumção, de desarquivamento do 
Projeto de Lei nº 824/2019 de sua autoria, que fica estabelecido que as empresas 
prestadoras de serviço em domicílio e fornecedoras de serviço de entrega devem 
previamente agendar com o consumidor a data e hora exata para execução do serviço 
ou entrega do produto, no âmbito do estado do espirito santo.    
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49. Requerimento nº 336/2023, do Deputado Capitão Assumção, de desarquivamento do 
Projeto de Lei nº 821/2019 de sua autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade das 
instituições de ensino e congêneres a acrescentar o ensino da língua brasileira de sinais 
(libras), como disciplina regular, no âmbito do estado do espírito santo.    

50. Requerimento nº 337/2023, do Deputado Capitão Assumção, de desarquivamento do 
Projeto de Lei nº 808/2019 de sua autoria, que dispõe sobre a obrigatoriedade das 
provas de redação e questões dissertativas em concursos públicos, vestibulares e 
processos seletivos de qualquer natureza, realizados por pessoa surda serem corrigidas 
por profissionais formados em libras e que a considere como primeira língua.    

51. Requerimento nº 339/2023, do Deputado Capitão Assumção, de desarquivamento do 
Projeto de Lei nº 775/2019 de sua autoria, que dispõe sobre a permanência de 
acompanhantes nas dependências das unidades de terapia intensiva dos hospitais, 
clínicas, unidades de pronto socorro, maternidades e congêneres, no âmbito do estado 
do espírito santo.   

 

2ª FASE DO EXPEDIENTE – SUJEITO À DELIBERAÇÃO.  

 

52. Requerimento de Urgência nº 05/2023, do Deputado Alexandre Xambinho e outros, ao 
Projeto de Lei nº 03/2023, de sua autoria, que cria o Programa ES + nutrido, Programa 
Estadual de Combate à Fome nos períodos de férias escolares de crianças, de 
adolescentes e de jovens matriculados nas escolas da rede pública estadual de ensino, e 
dá outras providências.        

53. Requerimento de Urgência nº 16/2023, do Deputado Callegari  e outros, ao Projeto de 
Lei nº 118/2023, de sua autoria, que dispõe sobre a autonomia e os direitos da 
parturiente no período do parto até o período puerpério e da outras providências.        

54. Requerimento de Urgência nº 17/2023, dos Deputados Callegari e Hudson Leal, Líder do 
Bloco Parlamentar, ao Projeto de Decreto Legislativo nº 02/2023, de autoria do 
Deputado Callegari, que dispõe sobre a sustação dos efeitos da Portaria de número 02-R 
de 10 de fevereiro de 2023, que regulamenta o uso e utilização de câmeras corporais de 
emprego policial penal nas contenções e intervenções realizadas no âmbito do sistema 
penitenciário do Espírito Santo.        

55. Requerimento de Urgência nº 19/2023, do Deputado Tyago Hoffmann e outros, ao 
Projeto de Lei nº 67/2023, de sua autoria, que dispõe sobre a criação da Rota da 
Ferradura em Guarapari/ES.        

56. Requerimento de Urgência nº 21/2023, do Deputado Hudson Leal, Líder do Bloco 
Parlamentar, ao Projeto de Lei nº 93/2023, de autoria do Deputado Alcântaro Filho, que 
fica proibido o vilipêndio de ato ou objeto de culto religioso e o desrespeito a crenças e 
dogmas religiosos praticados publicamente sob a forma de sátira, ridicularização e 
escarnecimento, no âmbito do Estado do Espírito Santo.    
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57. Requerimento de Urgência nº 23/2023, do Deputado Hudson Leal, Líder do Bloco 
Parlamentar, ao Projeto de Lei nº 145/2023, de autoria do Deputado Lucas Polese, que 
altera o inciso XIV, do art. 5-A, da Lei 7000, de 27 de dezembro de 2001, que trata a 
respeito do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – 
ICMS, relacionada nas saídas interestaduais de café arábica cru e café conilon cru, em 
coco ou em grão.        

58. Requerimento nº 82/2023, da Deputada Raquel Lessa, de Sessão Solene, em 
homenagem aos cidadãos que exercem regularmente atividades de Assistência Social no 
Estado com entrega da Comenda Rosemberg Soares Pereira, a realizar-se no dia 31 de 
maio de 2023, às 14h30min horas.                

59. Requerimento nº 95/2023, da Deputada Janete de Sá, de Sessão Solene, em 
homenagem ao Dia da Enfermagem com entrega da Comenda Laurinda Sebastiana do 
Espírito Santo, a realizar-se no dia 10 de maio de 2023, às 19h00min horas.                

60. Requerimento nº 108/2023, do Deputado João Coser, de Sessão Solene, em homenagem 
ao dia 1º de Maio, quando se comemora o Dia do Trabalhador, a realizar-se no dia 02 de 
maio de 2023, às 18h30min horas.                

61. Requerimento nº 117/2023, do Deputado Alcântaro Filho, de Sessão Solene, em 
homenagem ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes, a realizar-se no dia 18 de maio de 2023, às 14h00min horas.                

62. Requerimento nº 177/2023, do Deputado Capitão Assumção, de Sessão Solene, em 
homenagem aos Profissionais da Segurança Pública e Segurança Nacional pelos serviços 
prestados à Sociedade com entrega da Comenda Loren Reno, a realizar-se no dia 30 de 
março de 2023, às 19h00min horas.                

63. Indicação nº 181/2023, do Deputado Alexandre Xambinho ao Governador do Estado, 
para viabilizar recurso no importe de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para 
implantação de aparelhos de ar condicionado em todas as dependências da EMEF ABEL 
BEZERRA no Bairro Feu Rosa, no município de Serra/ES.         

64. Indicação nº 182/2023, do Deputado Zé Preto ao Governador do Estado, para 
implantação de uma Academia Popular na Pracinha do Ypê, bairro Condados, município 
de Guarapari/ES.         

65. Indicação nº 183/2023, do Deputado Zé Preto ao Governador do Estado, para 
construção de uma nova Escola Estadual de Ensino Fundamental II e Médio para o bairro 
Meaípe, município de Guarapari/ES.         

66. Indicação nº 184/2023, do Deputado Mazinho dos Anjos ao Governador do Estado, para 
construção de um campo bom de bola no distrito de Santa Luzia do Azul, no município 
de Água Doce do Norte/ES.         

67. Indicação nº 185/2023, do Deputado Camila Valadão ao Governador do Estado, para 
maior investimento e fomento à cadeia produtiva do carnaval capixaba e estudo e 
debate acerca da construção de um complexo de arte, entretenimento e produção de 
carros alegóricos e fantasias para as escolas de samba do Espírito Santo.         
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68. Indicação nº 186/2023, do Deputado Mazinho dos Anjos ao Governador do Estado, para 
que seja viabilizada, com especial atenção, a execução do projeto de criação de “UM 
PARQUINHO PARA CRIANÇAS PARA SER INSTALADO NA PRAÇA PÚBLICA DA VILA 
LUCIENE”, situada no Município de Barra de São Francisco/ES.         

69. Indicação nº 187/2023, da Deputada Iriny Lopes ao Governador do Estado, para criação 
da Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou de 
Orientação Sexual – DECRIM, no âmbito da Polícia Civil do Espírito Santo.         

70. Indicação nº 188/2023, do Deputado Allan Ferreira ao Governador do Estado, para 
aquisição de 01 (uma) ambulância para o Distrito de Coutinho, no município de 
Cachoeiro de Itapemirim/ES.         

71. Indicação nº 189/2023, do Deputado Allan Ferreira ao Governador do Estado, para 
providenciar cobertura da quadra esportiva da localidade de Salgadinho no Distrito de 
Soturno, no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.         

72. Indicação nº 190/2023, do Deputado Adilson Espíndula ao Governador do Estado, para a 
restruturação total e ainda, recuperação funcional da Rodovia que passa por Lajinha até 
Garrafão, município de Santa Maria de Jetibá/ES.         

73. Indicação nº 191/2023, do Deputado Allan Ferreira ao Governador do Estado, para 
construção de cobertura e demais obras na quadra poliesportiva do Bairro Zumbi (Alto 
Eucalipto), no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.         

74. Indicação nº 192/2023, do Deputado Lucas Scaramussa ao Governador do Estado, para 
adoção das providências necessárias para pavimentação asfáltica da estrada ES-010, que 
liga as Comunidades de Cacimbas e Degredo a Pontal do Ipiranga, município de 
Linhares/ES.         

75. Indicação nº 193/2023, do Deputado Lucas Scaramussa ao Governador do Estado, para 
adoção das providências necessárias para pavimentação da Avenida João Carreta na 
Comunidade de Pontal do Ipiranga, município de Linhares/ES.         

76. Indicação nº 194/2023, do Deputado Lucas Scaramussa ao Governador do Estado, para 
adoção das providências necessárias para pavimentação da Avenida das Estrelas na 
Comunidade de Pontal do Ipiranga, município de Linhares/ES.         

77. Indicação nº 195/2023, do Deputado Lucas Scaramussa ao Governador do Estado, para 
adoção das providências necessárias para que seja destinado um caminhão de caçamba 
toco, ao município de Rio Bananal/ES.         

78. Indicação nº 196/2023, do Deputado Mazinho do Anjos ao Governador do Estado, para 
reforma da quadra de esporte do Distrito de Vargem Alegre, município de Barra de São 
Francisco/ES.         

79. Indicação nº 197/2023, do Deputado Mazinho do Anjos ao Governador do Estado, para 
aquisição de um aparador de grama para atender e melhorar os gramados dos campos 
de futebol das Comunidades de Vila Poranga, Monte Sinai e Santa Angélica, no município 
de Barra de São Francisco/ES.         

80. Indicação nº 198/2023, do Deputado Mazinho do Anjos ao Governador do Estado, para 
construção de uma escola de educação infantil em Vargem Alegre, Distrito do município 
de Barra de São Francisco/ES.         
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81. Indicação nº 199/2023, do Deputado Mazinho do Anjos ao Governador do Estado, para 
execução do asfaltamento para ligar Rio Preto (Água Doce do Norte) x Monte Sinai x 
Poranga, esses dois últimos localizados no município de Barra de São Francisco/ES.         

82. Indicação nº 200/2023, do Deputado Mazinho do Anjos ao Governador do Estado, para 
aquisição de dois cortadores de grama para os campos de futebol do Distrito de Santo 
Antônio (Tatu) e Córrego Piraí, situados no município de Barra de São Francisco/ES.         

83. Indicação nº 201/2023, do Deputado Delegado Danilo Bahiense ao Governador do 
Estado, para implantação de ponto de ônibus na Rua Geraldo Delpupo, altura do nº 521, 
Civit II, município da Serra/ES.         

84. Indicação nº 202/2023, do Deputado Allan Ferreira ao Governador do Estado, 
construção do abrigo e da baia de embarque e desembarque do ponto de ônibus na 
Rodovia ES-164, localizado no Bairro Alto Novo Parque entre os municípios de Cachoeiro 
de Itapemirim e Vargem Alta/ES.        

85. Indicação nº 203/2023, do Deputado João Coser ao Governador do Estado, para repasse 
de recursos, aos municípios, para investimento na implantação e implementação de 
restaurantes populares e cozinhas comunitárias, prioritariamente na Região 
Metropolitana da Grande Vitória, como iniciativa ao fortalecimento da política de 
segurança alimentar e nutricional.         

86. Indicação nº 204/2023, do Deputado Lucas Polese ao Governador do Estado, para que os 
reparos necessários de sinalização (faixas e placas), asfalto (buracos), contenção de 
barreiras, desmoronamento da margem da estrada e capina sejam realizados visando 
evitar acidentes e riscos à população.         

87. Indicação nº 205/2023, do Deputado Hudson Leal ao Governador do Estado, para 
recuperação do trecho na Rodovia Alaesse Fiorot, Jataipeba, que liga a BR 101, próximo 
a Polícia Rodoviária Federal, até Areal, município de Linhares/ES.         

88. Indicação nº 206/2023, do Deputado Hudson Leal ao Governador do Estado, para 
recuperação do trecho da ES-245 Rodovia Alaesse Fiorott, Jataipeba/Perobas, que liga a 
BR 101, próximo a Polícia Rodoviária Federal, até Areal - Regência, município de 
Linhares/ES.         

89. Indicação nº 207/2023, do Deputado Gandini ao Governador do Estado, para que seja 
viabilizado serviço de calçamento na Estrada Velha de Soído de Baixo, com acesso no 
trevo localizado em frente ao Posto Ipiranga, com inicio no sítio do Alemão Klippel e 
término no Sítio Kuster, compreendendo um percurso de 1 km, no município de 
Marechal Floriano/ES.         

90. Indicação nº 208/2023, do Deputado Gandini ao Governador do Estado, para que seja 
viabilizado serviço para instalação de abrigo de ônibus, no ponto localizado em frente à 
estação férrea Pedro Nolasco, BR 262, em Jardim América, município de Cariacica/ES.        

91. Indicação nº 209/2023, do Deputado Allan Ferreira ao Governador do Estado, para 
viabilizar instalação de polo industrial em área da fazenda “Monte Líbano” (antiga 
fábrica de cimento nassau), no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.     
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92. Indicação nº 210/2023, do Deputado Mazinho dos Anjos ao Governador do Estado, para 
Que seja viabilizada, com especial atenção, a “IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE 
HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO ESPÍRITO SANTO (HEMOES)”, no Município de Barra 
de São Francisco. 

93. Indicação nº 211/2023, do Deputado Mazinho dos Anjos ao Governador do Estado, para 
que seja viabilizada, com especial atenção, a execução da “CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO 
BOM DE BOLA NO DISTRITO DE SOBREIRO”, localizado no município de Laranja da Terra.     

 

 


