
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXPEDIENTE 

1ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA 

DIA: 04.02.2020 - 15:00 HORAS 

 

1ª PARTE: EXPEDIENTE PARA SIMPLES DESPACHO 

 

1. Ofício nº 052/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, comunicando a instalação 

da Frente Parlamentar para Debater Medidas Relacionadas aos Custos e 

Emolumentos Cartorários para  Lavraturas de Escrituras de Imóveis da 

COHAB/ES, quando foram eleitos para Presidente, o Deputado Alexandre 

Xambinho e para Secretário Executivo, o Deputado Carlos Von.  

 

2. Ofício nº 001/2020, do Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 

encaminhando cópia do relatório de atividades referente ao mês dezembro de 2019.  

 

3. Mensagem nº 001/2019, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 147/2019, do Deputado Gandini.  

 

4. Mensagem nº 002/2019, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 148/2019, do Deputado Vandinho Leite.  

 

5. Mensagem nº 003/2019, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 149/2019, do Deputado Carlos Von.  

 

6. Mensagem nº 004/2019, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 150/2019, do Deputado Carlos Von.  

 

7. Mensagem nº 006/2019, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 152/2019, do Deputado Carlos Von. 

 

8. Mensagem nº 007/2019, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 153/2019, do Deputado Vandinho Leite.  

 

9. Mensagem nº 008/2019, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 154/2019, do Deputado Vandinho Leite.  

 

10. Mensagem nº 009/2019, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 155/2019, do Deputado Carlos Von.  
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11. Mensagem nº 35/2019, do Governador do Estado, encaminhando veto parcial ao 

Projeto de Lei Complementar nº 62/2019, de sua autoria, que Institui a Política 

Estadual de Proteção à Fauna Silvestre e dá outras providências.  

 

12. Mensagem nº 36/2019, do Governador do Estado, encaminhando veto total ao 

Projeto de Lei Complementar nº 057/2019, de autoria do Tribunal de Justiça, que 

Altera o art. 2º da Lei Complementar nº 219, de 26 de dezembro de 2001, 

modificada pelas Leis Complementares nº 257, de 03 de dezembro de 2002, nº 306, 

de 17 de dezembro de 2004, nº 307, de 17 de dezembro de 2004, e nº 814, de 17 de 

dezembro de 2015, e pela Lei nº 8.386, de 16 de outubro de 2006.  

 

13. Mensagem nº 129/2019, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 049/2019, do Deputado Euclério Sampaio.  

 

14. Mensagem nº 130/2019, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 050/2019, do Deputado Euclério Sampaio.  

 

15. Mensagem nº 131/2019, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 144/2019, do Deputado Hudson Leal.  

 

16. Mensagem nº 132/2019, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 145/2019, do Deputado Carlos Von.  

 

17. Mensagem nº 133/2019, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 146/2019, da Deputada Janete de Sá.  

 

18. Mensagem nº 001/2020, do Governador do Estado, encaminhando veto total ao 

Projeto de Lei nº 695/2019, do Deputado Luciano Machado, que obriga os 

estabelecimentos públicos e privados no Estado do Espírito Santo a disponibilizar 

atendimento prioritário às pessoas com Síndrome de Down, e dá outras 

providências.  

 

19. Mensagem nº 002/2020, do Governador do Estado, encaminhando veto total ao 

Projeto de Lei nº 424/2019, da Deputada Janete de Sá, que dispõe sobre a 

penalização à empresa, com sede ou filial no Estado do Espírito Santo, que 

contratar ou veicular publicidade ou propaganda de caráter misógino, sexista ou 

que estimule a agressão e a violência sexual contra a mulher.  

 

20. Mensagem nº 003/2020, do Governador do Estado, encaminhando veto total ao 

Projeto de Lei nº 225/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, que acrescenta 

item ao Anexo II da Lei nº 10.975, de 14 de janeiro de 2019, denominando Rodovia 

Domenico Carraretto a Rodovia Rural do Programa Caminhos do Campo, que liga 

o Distrito de Demétrio Ribeiro a Barra do Triunfo, no Município de João Neiva/ES.  
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21. Mensagem nº 004/2020, do Governador do Estado, encaminhando veto parcial ao 

Projeto de Le nº 512/2019, do Deputado Dr. Rafael Favatto, que altera a Lei nº 

9.896, de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre a distribuição aos consumidores 

de sacolas plásticas pelos estabelecimentos comerciais, na forma que especifica.  

 

22. Mensagem nº 005/2020, do Governador do Estado, encaminhando veto total ao 

Projeto de Lei nº 124/2018, da Deputada Raquel Lessa, que declara o Município de 

Pancas Capital Estadual do Esporte Radical e dá outras providências.   

 

23. Mensagem nº 006/2020, do Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 

017/2020, que altera a Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o 

ICMS, com o objetivo de proteger e fomentar a indústria capixaba de vidro e dá 

outras providências.  

 

24. Proposta de Emenda Constitucional nº 002/2020, do Deputado Delegado Lorenzo 

Pazolini e outros, que revoga a Emenda Constitucional nº 103, de 22 de dezembro 

de 2015, retornando à Constituição Estadual o art. 145 para obrigar a divulgação 

dos beneficiários e dos valores dos benefícios e incentivos fiscais concedidos.  

 

25. Projeto de Lei Complementar nº 001/2020, do Deputado Delegado Lorenzo 

Pazolini, que revoga a Lei Complementar nº 266, de 26 de setembro de 2003, que 

dispõe sobre o custo da estada dos ocupantes de cargos públicos que menciona, e 

dá outras providências.  

 

26. Projeto de Lei Complementar nº 003/2020, do Deputado Vandinho Leite, que 

modifica o Art. 6º e seus parágrafos, da Lei Complementar Estadual n.º 928/2019, 

criando a gratificação por dedicação exclusiva dos professores, equivalente ao valor 

de dez horas do subsídio de referência da rede de ensino público do Estado, que 

atuarem em escolas de tempo integral.  

 

27. Projeto de Lei Complementar nº 004/2020, do Deputado Vandinho Leite, que cria a 

função gratificada de Coordenador de Secretaria, modificando o artigo 12, do 

Projeto de Lei Complementar n.º 58/2019 (que estabelece diretrizes para a oferta de 

Educação em Tempo Integral nas Escolas Públicas Estaduais e dá outras 

providências).  

 

28. Projeto de Lei nº 1036/2019, do Deputado Euclério Sampaio, que estabelece a 

aplicação de multa administrativa pelo acionamento indevido dos serviços 

telefônicos de atendimento a emergência e combate a incêndios ou ocorrências 

policiais e dá outras providências.  

 

29. Projeto de Lei nº 1037/2019, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe 

sobre alterações da Lei nº 8.060, de 22 de junho de 2005, que instituiu o Código 

Estadual de Proteção aos Animais no âmbito do Estado, e dá outras providências.  
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30. Projeto de Lei nº 1038/2019, do Deputado Capitão Assumção, que ficam as 

Editoras, livrarias e congêneres obrigadas a disponibilizar livros em Braille, Língua 

Brasileira de Sinais - Libras e em outros formatos acessíveis, no âmbito do Estado.  

 

31. Projeto de Lei nº 1039/2019, do Deputado Luciano Machado, que institui o Dia do 

Despachante Aduaneiro, no âmbito do Estado.  

 

32. Projeto de Lei nº 1040/2019, do Deputado Doutor Hércules, que estabelece a 

capacitação em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como critério de desempate 

para concursos públicos e processos seletivos simplificados, no âmbito estadual.  

 

33. Projeto de Lei nº 1041/2019, do Deputado Doutor Hércules, que institui, no âmbito 

do Estado, o atendimento preferencial, vagas de estacionamento preferencial e 02 

(dois) assentos nos transportes públicos coletivos as pessoas com Fibromialgia.  

 

34. Projeto de Lei nº 1042/2019, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe 

sobre ações para o combate permanente à violência nas instituições de ensino do 

Estado, e dá outras providências.   

 

35. Projeto de Lei nº 001/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que institui a 

cobrança, a título de compensação financeira, pelo uso oneroso de equipamentos de 

monitoração eletrônica por agressor, preso ou apenado no âmbito do Estado e dá 

outras providências.  

 

36. Projeto de Lei nº 002/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que institui o 

sistema de permutas na manutenção e conservação de bens públicos de uso comum, 

pertencentes ao Estado, como praças e parques públicos, em troca da exploração 

publicitária por particulares, e dá outras providências.  

 

37. Projeto de Lei nº 003/2020, do Deputado Capitão Assumção, que altera o § 1º do 

art. 45 da Lei Estadual nº 3.196 de 24 de fevereiro de 1978, proibindo a aplicação 

de penas ou medidas disciplinares de prisão e detenção no Estado.  

 

38. Projeto de Lei nº 004/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que altera a 

Lei nº 9.871, de 09 de Julho de 2012, que regula o acesso a informações previsto no 

inciso II do § 4º do artigo 32 da Constituição do Estado.  

 

39. Projeto de Lei nº 005/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe 

sobre a liberação, com prioridade, de emendas parlamentares pelo Governo do 

Estado, aos municípios que decretarem Situação de Emergência ou Estado de 

Calamidade Pública e dá outras providências.  
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40. Projeto de Lei nº 006/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes informativos nos hospitais no 

Estado sobre a legalidade da adoção.  

 

41. Projeto de Lei nº 007/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe 

sobre a inclusão de dados no Registro Geral de Identificação emitido pelo Estado, e 

dá outras providências.  

 

42. Projeto de Lei nº 008/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe 

sobre a preferência de idosos, grávidas, pessoas com criança de colo, com 

deficiência ou mobilidade reduzida em todos os assentos do transporte coletivo 

intermunicipal do Estado.  

 

43. Projeto de Lei nº 009/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe 

sobre a adoção das técnicas de justiça restaurativa na resolução dos conflitos 

ocorridos no ambiente escolar da rede estadual de ensino.   

 

44. Projeto de Lei nº 013/2020, do Deputado Coronel Alexandre  Quintino, que altera o 

artigo 1º da Lei 11.066,  de 06 de Novembro de 2019,  que acrescenta item ao 

Anexo I da Lei nº 10.975, de 14 de janeiro de 2019, denominando ST PM RR 

Sérgio Torquato Lepre o Décimo Quarto Batalhão (14º BPM) de Polícia Militar do 

Espírito Santo.  

 

45. Projeto de Lei nº 014/2020, do Deputado Capitão Assumção, que proíbe a 

circulação de ônibus do sistema de transporte coletivo estadual que estejam em 

desacordo com a NBR 15:570:2011, editada  pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT).  

 

46. Projeto de Lei nº 018/2020, do Deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre a 

proibição de cobrança de taxa de religação de energia elétrica e de água, em caso de 

corte de fornecimento por falta de pagamento, no âmbito do Estado.  

 

47. Projeto de Lei nº 019/2020, do Deputado Capitão Assumção, que torna obrigatória 

a permanência do profissional fisioterapeuta nas Unidades de Terapia Intensiva, 

Centros de Terapia Intensiva e congêneres, no âmbito do Estado.  

 

48. Projeto de Lei nº 020/2020, do Deputado Capitão Assumção, que estabelece o sexo 

biológico como o único critério para definição do gênero de competidores em 

partidas esportivas oficiais no Estado.  

 

49. Projeto de Lei nº 021/2020, do Deputado Capitão Assumção, que obriga as 

empresas prestadoras de serviços relacionados a máquinas de cartão a 

disponibilizarem equipamentos adaptados para pessoas com deficiência visual no 

Estado.  



                EXPEDIENTE DA 1ª  SESSÃO ORDINÁRIA 04.02.2020. 

 

6 

50. Projeto de Lei nº 022/2020, do Deputado Sergio Majeski, que estabelece a 

obrigatoriedade de disponibilização no Portal da Transparência do Estado, 

informações relacionadas aos ocupantes de cargos de direção, gerência e dos 

membros dos conselhos das empresas públicas, sociedades de economia mista, 

fundações públicas e autarquias.  

 

51. Projeto de Lei nº 023/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, que proíbe a 

utilização e o fornecimento de copos plásticos descartáveis pelos restaurantes, 

bares, lanchonetes, barracas de praia, ambulantes e similares no Estado e dá outras 

providências.  

 

52. Projeto de Lei nº 024/2020, do Deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre 

proibição da concessionária de serviço público repassar a cobrança do furto de 

energia aos consumidores, e dá outras providências.  

 

53. Projeto de Lei nº 025/2020, do Deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre a 

autorização de mulheres em estado gestacional avançado e passageiros obesos a 

entrar pela porta traseira dos ônibus do sistema de transporte coletivo estadual.  

 

54. Projeto de Lei nº 026/2020, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, que dispõe 

sobre a utilização dos termos "cartório" e "cartório extrajudicial" no âmbito do 

Estado.  

 

55. Projeto de Lei nº 027/2020, do Deputado Adílson Espíndula, que declara de 

Utilidade Pública o Sindicato Rural de Domingos Martins e Marechal Floriano/ES.  

 

56. Projeto de Lei nº 028/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe 

sobre os direitos da pessoa portadora de sequela grave advinda de queimaduras e dá 

outras providências.  

 

57. Projeto de Lei nº 029/2020, do Deputado Capitão Assumção, que fica proibida a 

cobrança de valor adicional pelo uso de equipamentos suplementares em leitos de 

hospitais, clínicas, maternidades e congêneres, no âmbito do Estado.  

 

58. Projeto de Lei nº 030/2020, do Deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre a 

proibição da utilização de penas e plumas de origem animal para a produção de 

fantasias e alegorias no Estado.  

 

59. Projeto de Lei nº 031/2020, do Deputado Marcos Garcia, que acrescenta item ao 

Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de Utilidade 

Pública a Associação de Meio Ambiente, Inovação e Sustentabilidade - AMAIS.  
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60. Projeto de Lei nº 032/2020, do Deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade das empresas que prestam atendimento ao consumidor, seja de 

forma presencial e/ou pelas centrais de atendimento telefônico “call centers”, 

serviço de atendimento ao cliente “SAC” e congêneres, a fornecerem o número de 

protocolo, no âmbito do Estado.  

 

61. Projeto de Lei nº 033/2020, do Deputado Euclério Sampaio, que dispõe sobre a 

realização de sessão de cinema adaptada a pessoas com Transtorno do Espectro 

Autista (TEA) e suas famílias no Estado.  

 

62. Projeto de Lei nº 034/2020, do Deputado Dary Pagung, que acrescenta item ao 

Anexo II da Lei nº 10.975, de 14 de janeiro de 2019, denominando Osmar 

Peichinho, o trecho da Rodovia ES – 358 entre os municípios de Vila Valério e 

Linhares/ES.  

 

63. Projeto de Lei nº 035/2020, do Deputado Vandinho Leite, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais, hotéis, motéis, casas noturnas e 

similares a anexar aviso em local visível sobre os crimes praticados contra crianças 

e adolescentes e suas penas, e dá outras providências.  

 

64. Projeto de Lei nº 036/2020, do Deputado Vandinho Leite, que dispõe sobre o prazo 

para reembolso ao consumidor usuário de planos e seguros privados de assistência 

à saúde e dá outras providências.  

 

65. Projeto de Lei nº 037/2020, do Deputado Vandinho Leite, que proíbe a Ideologia de 

Gênero no âmbito do sistema estadual de ensino no Estado.  

 

66. Projeto de Lei nº 038/2020, do Deputado Vandinho Leite, que determina que as 

Concessionárias prestadoras do serviço de fornecimento de energia elétrica do 

Estado disponibilizem na conta de energia informação sobre a necessidade de 

renovação do benefício da tarifa social de energia elétrica – TSEE.  

 

67. Projeto de Lei nº 039/2020, do Deputado Vandinho Leite, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de reparação dos danos causados pelas prestadoras de serviços 

públicos às calçadas e vias públicas.  

 

68. Projeto de Lei nº 040/2020, do Deputado Vandinho Leite, que regulamenta o 

disposto nos artigos 193, inciso III e artigo 244, § 3.º, inciso II, alínea ‘b’ da 

Constituição do Estado, no que se refere à exigência de níveis mínimos de 

tratamento de Esgotos Sanitários, antes de seu lançamento em corpos d’água e dá 

outras providências.  
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69. Projeto de Lei nº 041/2020, do Deputado Vandinho Leite, que acrescenta 

dispositivo à Lei n.º 10.333 de 12 de janeiro de 2015, que assegura a criação, 

organização e atuação dos grêmios estudantis nos estabelecimentos de Ensino do 

Estado.  

 

70. Projeto de Lei nº 042/2020, do Deputado Vandinho Leite, que dispõe sobre a 

criação do livro de reclamações em todos os estabelecimentos de fornecimento de 

bens ou prestação de serviços no Estado.  

 

71. Projeto de Lei nº 043/2020, do Deputado Vandinho Leite, que cria o Banco de 

Ideias Legislativas no Estado.  

 

72. Projeto de Lei nº 044/2020, do Deputado Vandinho Leite, que torna obrigatória a 

afixação dos direitos dos idosos hospitalizados nos estabelecimentos hospitalares 

no âmbito do Estado.  

 

73. Projeto de Lei nº 045/2020, do Deputado Vandinho Leite, que dispõe sobre a 

regulamentação de elaboração e entrega de Termo de Ocorrência de Irregularidade 

e laudo técnicos de visitas de consumidores inadimplentes nas tarifas de serviços 

públicos e dá outras providências.  

 

74. Projeto de Lei nº 046/2020, do Deputado Vandinho Leite, que dispõe sobre a 

isenção, do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos estaduais para 

o doador de sangue, e adota outras providências.  

 

75. Projeto de Lei nº 047/2020, do Deputado Vandinho Leite, que dispõe sobre a 

isenção de cobrança de taxa de inscrição em eventos e competições esportivas 

amadoras e ou profissional às pessoas idosas no âmbito do Estado.  

 

76. Projeto de Lei nº 048/2020, do Deputado Vandinho Leite, que cria a campanha 

permanente em defesa do financiamento público da educação básica capixaba e 

institui o ano de 2020 como ano de luta pela transformação do FUNDEB em fundo 

permanente.  

 

77. Projeto de Lei nº 049/2020, do Deputado Vandinho Leite, que veda a concessão de 

título de utilidade pública estadual a entidades condenadas, com sentença transitada 

em julgado, por prática de trabalho infantil.  

 

78. Projeto de Lei nº 050/2020, do Deputado Vandinho Leite, que proíbe o 

aparelhamento partidário no âmbito de Empresas Públicas, Autarquias, Sociedades 

de Economia Mista do Estado, objetivando a busca de gestão pública mais 

eficiente.  
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79. Projeto de Lei nº 051/2020, do Deputado Vandinho Leite, que torna obrigatória a 

informatização da carteira de vacinação no Estado e dá outras providências.  

 

80. Projeto de Lei nº 053/2020, do Deputado Torino Marques, que cria no Estado a 

Rota Imperial Capixaba.  

 

81. Projeto de Lei nº 054/2020, do Deputado Torino Marques, que dispõe sobre 

obrigatoriedade dos estabelecimentos de ensino publico e privado a 

disponibilizarem os certificados e diplomas em braile para alunos com deficiência 

visual na conclusão do ensino médio e ensino superior.  

 

82. Projeto de Lei nº 055/2020, do Deputado Torino Marques, que dispõe sobre a 

aplicação do questionário M-CHAT para realização do rastreamento de sinais 

precoces do autismo durante atendimentos em unidades de saúde públicas e 

privadas do Estado.  

 

83. Projeto de Lei nº 056/2020, do Deputado Torino Marques, que autoriza o Poder 

Executivo proibir a emissão de ruídos excessivos em escapamentos de veículos 

moto ciclísticos, e dá outras providências.  

 

84. Projeto de Lei nº 057/2020, do Deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre o 

pagamento da tarifa de pedágio por meio de aplicativos de envio e recebimento de 

dinheiro, no Estado.  

 

85. Projeto de Lei nº 058/2020, do Deputado Capitão Assumção, que fica estabelecida 

penalidades às operadoras de Plano de Saúde, hospitais, maternidades, pronto 

socorro, pronto atendimento e congêneres que não cumprirem com o prazo de 24h 

de carência nos casos de urgência e emergência, no âmbito do Estado.  

 

86. Projeto de Lei nº 059/2020, do Deputado Euclério Sampaio, que acrescenta 

dispositivo à lei nº 6.999, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o imposto 

sobre a propriedade de veículos automotores – IPVA, concedendo isenção aos 

veículos inscritos nos municípios que decretaram Estado de Calamidade.  

 

87. Projeto de Lei nº 063/2020, do Deputado Vandinho Leite, que determina a 

obrigatoriedade da presença de guia de turismo local/regional em excursões de 

turismo realizadas no âmbito do Estado e dá outras providências.  

 

88. Projeto de Lei nº 065/2020, do Deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de instalação de banheiros químicos, adaptados às necessidades de 

pessoas com mobilidade reduzida ou que utilizem cadeira de rodas, no âmbito do 

Estado.  
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89. Projeto de Lei nº 066/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que altera a 

Lei nº 3.939, de 19 de junho de 1987, que obriga as empresas detentoras de 

permissão, autorização ou outro ato administrativo para exploração de serviços de 

transportes coletivos de passageiros na aglomeração urbana da Grande Vitória, a 

aceitarem a meia-tarifa concedida aos estudantes regularmente matriculados em 

estabelecimento de ensino de primeiro e segundo graus, técnico-profissionalizantes, 

pré-vestibulares e superiores de graduação e pós-graduação, reconhecidos 

oficialmente.  

 

90. Projeto de Lei nº 067/2020, do Deputado Carlos Von, dispõe sobre o conflito de 

interesses no exercício de cargo ou emprego da Administração Pública Estadual e 

impedimentos posteriores ao exercício do cargo, emprego ou função.  

 

91. Projeto de Lei nº 068/2020, do Deputado Euclério Sampaio e outros, que acrescenta 

item ao Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de 

Utilidade Pública a Associação Beneficente e Cultural Apascentar.  

 

92. Projeto de Lei nº 069/2020, do Deputado Vandinho Leite, que introduz alterações 

na Lei nº 7.000,  de  27 de dezembro de 2001, para conceder isenção de ICMS nas 

contas de energia elétricas pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias para os cidadãos 

afetados pelos desastres naturais decorrentes das chuvas de janeiro e fevereiro de 

2020.  

 

93. Projeto de Lei nº 070/2020, do Deputado Vandinho Leite, que autoriza o Estado a 

utilizar veículos automotores apreendidos em razão da prática de crimes e dá outras 

providências.  

 

94. Projeto de Lei nº 071/2020, do Deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre a 

exigência de instalação de ambulatório médico ou serviço de pronto socorro 

médico nos terminais rodoviários localizados no Estado.   

 

95. Projeto de Lei nº 072/2020, do Deputado Torino Marques, que assegura proteção 

aos portadores de deficiência no atendimento em unidades de saúde públicas no 

Estado.  

 

96. Projeto de Lei nº 073/2020, do Deputado Torino Marques, que veda a transferência 

e remanejamento de vagas sem anuência dos pais em creches e escolas públicas no 

Estado para as pessoas com TDAH, Dislexia e TEA.  

 

97. Projeto de Lei nº 074/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que 

acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 10.973, de 15 de janeiro de 2019, instituindo 

a “Semana Estadual de Prevenção da Gravidez na Adolescência” a ser 

comemorada, anualmente, no dia 1º de fevereiro.  
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98. Projeto de Lei nº 075/2020, do Deputado Doutor Hércules, que dispõe sobre a ajuda 

aos municípios que sofreram tragédias e/ou que estiverem em estado de calamidade 

pública.  

 

99. Projeto de Lei nº 076/2020, da Deputada Janete de Sá, que institui o certificado de 

produção industrial agroalimentar do Espírito Santo, denominado “Selo 

agroalimentar ES”, a ser dado aos produtos agrícolas que sejam produzidos no 

Estado.  

 

100. Projeto de Lei nº 077/2020, do Deputado Euclério Sampaio, que, dispõe sobre a 

instalação de placas de advertência, nas rodovias estaduais, orientando quanto à 

atenção com os ciclistas.  

 

101. Projeto de Lei nº 078/2020, do Deputado Emílio Mameri, que acrescenta item ao 

Anexo II da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo a Semana Estadual 

de Conscientização do Uso Zero de Produtos Descartáveis.  

 

102. Projeto de Lei nº 079/2020, do Deputado Freitas, que confere ao Município de São 

Mateus o título de Capital Estadual das Especiarias.  

 

103. Projeto de Lei nº 080/2020, do Deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre a 

isenção da cobrança de diária de estadia de veículo automotor em depósito (pátio 

legal), para os proprietários que forem retirá-los no mesmo dia do recolhimento no 

âmbito do Estado do Espírito Santo.  

 

104. Projeto de Lei nº 081/2020, do Deputado Capitão Assumção, que obriga as 

instituições de ensino que ofereçam disciplinas “online” a disponibilizarem ao 

consumidor as notas de suas avaliações e atividades realizadas, mesmo após a 

conclusão da disciplina ou curso.  

 

105. Projeto de Lei nº 082/2020, do Deputado Capitão Assumção, que proíbe a 

utilização de alimentos ultraprocessados e açucarados nas escolas do Estado do 

Espírito Santo.  

 

106. Projeto de Decreto Legislativo nº 155/2019, da Deputada Janete de Sá, que 

acrescenta item ao Anexo Único do Decreto Legislativo Nº 148, de 12 de dezembro 

de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Bruno Pinheiro 

Faustino.  

 

107. Projeto de Resolução nº 001/2020, do Deputado Sergio Majeski, que acrescenta 

dispositivos à Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, dispondo sobre a 

convocação  anual do Secretário Estadual de Meio Ambiente e de representantes de 

empresas potencialmente poluidoras pela Comissão de Proteção ao Meio Ambiente 

e aos Animais.  
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108. Projeto de Resolução nº 002/2020, do Deputado Sergio Majeski, que altera a 

Resolução nº 1.905, de 11.12.1998, reduzindo o número de assessores por gabinete.  

 

109. Projeto de Resolução nº 003/2020, do Deputado Adílson Espíndula, que altera a 

Resolução nº 4.260, de 12.04.2016, para designar a Comissão de Assistência 

Social, Socioeducação, Segurança Alimentar e Nutricional a conceder a Comenda 

do Mérito Legislativo Assistente Social Rosemberg Soares Pereira para 

homenagear assistentes sociais capixabas.  

 

110. Parecer n.
o
 262/2019, da Comissão de Justiça, pela manutenção do despacho 

denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, (votação unanime dos 

membros da Comissão de Justiça) ao Projeto de Lei Complementar nº 033/2019, 

do Deputado Marcos Garcia, que altera o artigo 3º da Lei Complementar nº 213, de 

03 de dezembro de 2001, estendendo o benefício aos Portadores de Câncer e, em 

tratamento de radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, hormonioterapia e 

transplantados.  

 

111. Parecer n.
o
 287/2019, da Comissão de Justiça, pela manutenção do despacho 

denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, (votação unanime dos 

membros da Comissão de Justiça) ao Projeto de Lei nº nº 014/2019, do Deputado 

Sergio Majeski, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação e menção 

específica dos custos de publicidade realizados pelos Poderes Constituídos no 

Estado.  

 

112. Parecer n.
o
 288/2019, da Comissão de Justiça, pela manutenção do despacho 

denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, (votação unanime dos 

membros da Comissão de Justiça) ao Projeto de Lei nº 015/2019, do Deputado 

Sergio Majeski, que acrescenta dispositivo à Lei 10.179/2014, que trata da Política 

Estadual de Recursos Hídricos, estabelecendo a criação de plano de redução de 

perdas e desperdício pelas distribuidoras de água do Estado do Espírito Santo.   

 

113. Parecer n.
o
 275/2019, da Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade do 

Projeto de Lei nº 118/2019, do Deputado Carlos Von, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade da presença de Guia de Turismo Categoria Regional - ES em 

atendimento a grupos e excursões de turistas no Estado e dá outras providências.  

 

114. Parecer n.
o
 290/2019, da Comissão de Justiça, pela manutenção do despacho 

denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, (votação unanime dos 

membros da Comissão de Justiça) ao Projeto de Lei nº 184/2019, do Deputado 

Carlos Von, que estabeleça a obrigatoriedade da divulgação de todas as aprovações 

do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), de 

supressão de vegetação nativa no Portal Transparência do Governo do Estado.  
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115. Parecer n.
o
 241/2019, da Comissão de Justiça, pela manutenção do despacho 

denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, (votação não unanime 

dos membros da Comissão de Justiça) ao Projeto de Lei nº 212/2019,  do 

Deputado Coronel Alexandre Quintino, que altera a Lei Ordinária nº 6.868 de 14 de 

novembro de 2001 que dispõe sobre o uso do Presídio Militar, localizado no 

Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, em Maruípe, Vitória/ES.  

 

116. Parecer n.
o
 271/2019, da Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade do 

Projeto de Lei nº 215/2019, do Deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre o 

desembarque mais seguro e acessível aos idosos  usuários do Sistema de Transporte 

Coletivo no Estado.  

 

117. Parecer n.
o
 284/2019, da Comissão de Justiça, pela rejeição do despacho 

denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, ao Projeto de Lei nº 

234/2019, do Deputado Renzo Vasconcelos, que dispõe sobre a capacitação em 

primeiros socorros dos professores e funcionários de escolas privadas no Estado.  

 

118. Parecer n.
o
 306/2019, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e aprovação, com emenda substitutiva, na forma do 

art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 271/2019, do Deputado 

Theodorico Ferraço, que denomina de José Antonio Dardengo a estrada que liga a 

Rodovia Estadual ES- 483 à localidade de Jacú, no município de  Cachoeiro de 

Itapemirim/ES.  

 

119. Parecer n.
o
 291/2019, da Comissão de Justiça, pela rejeição do despacho 

denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, ao Projeto de Lei nº 

305/2019, do Deputado Euclério Sampaio, que dispõe sobre a obrigatoriedade da 

comunicação de nascimentos sem identificação de paternidade à defensoria pública.  

 

120. Parecer n.
o
 266/2019, da Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade do 

Projeto de Lei nº 307/2019, do Deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre o 

direito do consumidor ao reembolso de ingressos de eventos que justificadamente 

não puder comparecer, no Estado.  

 

121. Parecer n.
o
 265/2019, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do Regimento 

Interno, do Projeto de Lei nº 317/2019, do Deputado Hudson Leal, que acrescenta 

item ao Anexo I a que se refere o art. 1º da Lei Ordinária nº 10.973, de 14 de 

janeiro de 2019, instituindo o Dia do Combate ao Câncer Colorretal, no Estado.  

 

122. Parecer n.
o
 268/2019, da Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade do 

Projeto de Lei nº 327/2019, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que institui 

mecanismos de seguro para garantir o interesse público nos processos de licitação e 

a correta aplicação dos recursos públicos,  no âmbito do Estado.  
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123. Parecer n.
o
 292/2019, da Comissão de Justiça, pela manutenção do despacho 

denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, (votação unanime dos 

membros da Comissão de Justiça) ao Projeto de Lei nº 344/2019, do Deputado 

Hudson Leal, que dispõe sobre a execução das técnicas radiológicas 

exclusivamente por técnicos e tecnólogos em radiologia, nos termos da Lei Federal 

nº 7.394/1985, e dá outras providências.  

 

124. Parecer n.
o
 269/2019, da Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade do 

Projeto de Lei nº 345/2019, do Deputado Pr. Marcos Mansur, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade do Estado e seus municípios de informar quais atrações e eventos 

são patrocinados com recursos públicos, determinando a publicidade dos custos.  

 

125. Parecer n.
o
 272/2019, da Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade do 

Projeto de Lei nº 350/2019, do Deputado Capitão Assumção, que proíbe a cobrança 

abusiva na remarcação de passagens aéreas de voos que tenham como local de 

embarque do consumidor, os aeroportos localizados no Estado. Parecer n.
o
 

285/2019, da Comissão de Justiça, pela manutenção do despacho denegatório do 

Senhor Presidente da Mesa Diretora, (votação unanime dos membros da 

Comissão de Justiça) ao Projeto de Lei nº 363/2019, do Deputado Dr. Emílio 

Mameri, que dispõe sobre a instalação de sistemas de sirenes de alerta em áreas de 

risco mapeadas no Estado.  

 

126. Parecer n.
o
 285/2019, da Comissão de Justiça, pela manutenção do despacho 

denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, (votação unanime dos 

membros da Comissão de Justiça) ao Projeto de Lei nº 363/2019, do Deputado 

Dr. Emílio Mameri, que dispõe sobre a instalação de sistemas de sirenes de alerta 

em áreas de risco mapeadas no Estado. 

 

127. Parecer n.
o
 282/2019, da Comissão de Justiça, pela manutenção do despacho 

denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, (votação unanime dos 

membros da Comissão de Justiça) ao Projeto de Lei nº 371/2019, do Deputado 

Capitão Assumção, que autoriza o Estado do Espirito Santo a fazer uso de veículos 

automotores apreendidos em decorrência da prática de ilícitos penais ou de 

infrações administrativas, e dá outras providências.  

 

128. Parecer n.
o
 263/2019, da Comissão de Justiça, pela manutenção do despacho 

denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, (votação unanime dos 

membros da Comissão de Justiça) ao Projeto de Lei nº 373/2019, do Deputado 

Capitão Assumção, que veda a compra, venda, fornecimento e consumo de bebidas 

alcoólicas nas instituições de ensino, públicas e privadas, incluindo aquelas 

voltadas ao Ensino Superior, e proíbe, expressamente, as chamadas festas "open 

bar", nestas mesmas instituições, no Estado.  
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129. Parecer n.
o
 286/2019, da Comissão de Justiça, pela manutenção do despacho 

denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, (votação unanime dos 

membros da Comissão de Justiça) ao Projeto de Lei nº 391/2019, do Deputado 

Marcos Garcia, que estabelece o procedimento da notificação compulsória da 

violência contra a pessoa idosa na forma que menciona.  

 

130. Parecer n.
o
 273/2019, da Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade do 

Projeto de Lei nº 392/2019, do Deputado Doutor Hércules, que proíbe a utilização 

da substância Bisfenol A - BPA, no âmbito do Estado e dá outras providências.   

 

131. Parecer n.
o
 301/2019, da Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade do 

Projeto de Lei nº 395/2019, do Deputado Torino Marques, que altera o artigo 20, da 

Lei nº 7.000 de 2001, acrescentando o inciso X, reduzindo a alíquota nas operações 

internas do café conilon sobre o ICMS, e dá outras providências.  

 

132. Parecer n.
o
 283/2019, da Comissão de Justiça, pela manutenção do despacho 

denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, (votação unanime dos 

membros da Comissão de Justiça) ao Projeto de Lei nº 400/2019, do Deputado 

Capitão Assumção, que proíbe a entrega de obras públicas estaduais incompletas ou 

que, embora concluídas, não estejam em condições de atender ao fim a que se 

destinam, no âmbito do Estado.  

 

133. Parecer n.
o
 278/2019, da Comissão de Justiça, pela rejeição do despacho 

denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, ao Projeto de Lei nº 

420/2019, do Deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre o pagamento da tarifa 

de pedágio por meio de cartão de débito ou de crédito, no Estado.  

 

134. Parecer n.
o
 296/2019, da Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade do 

Projeto de Lei nº 428/2019, da Deputada Janete de Sá, 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.  

 

135. Parecer n.
o
 274/2019, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e aprovação, com emendas, na forma do art. 276 do 

Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 431/2019, do Deputado Coronel 

Alexandre Quintino que declara de Utilidade Pública a Associação Cultural 

Esportiva e Recreativa Beatos do Espírito Santo - ACERBES, com sede no 

município de Vila Velha/ES.  
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136. Parecer n.
o
 277/2019, da Comissão de Justiça, pela rejeição do despacho 

denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, ao Projeto de Lei nº 

438/2019, do Deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre a aplicação de multa 

para os proprietários de linhas telefônicas de cujos aparelhos sejam originados 

trotes para o CIODES - Centro Integrado Operacional de Defesa Social, no âmbito 

do Estado.  

 

137. Parecer n.
o
 280/2019, da Comissão de Justiça, pela manutenção do despacho 

denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, (votação unanime dos 

membros da Comissão de Justiça) ao Projeto de Lei nº 439/2019, do Deputado 

Capitão Assumção, que dispõe sobre a instituição do Sistema Colaborativo de 

Segurança e Monitoramento e dá outras providências, no âmbito do Estado.  

 

138. Parecer n.
o
 293/2019, da Comissão de Justiça, pela manutenção do despacho 

denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, (votação unanime dos 

membros da Comissão de Justiça) ao Projeto de Lei nº 440/2019, do Deputado 

Capitão Assumção, que dispõe sobre a proibição de visitas íntimas aos presos no 

sistema prisional, no âmbito do Estado.  

 

139. Parecer n.
o
 295/2019, da Comissão de Justiça, pela manutenção do despacho 

denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, (votação unanime dos 

membros da Comissão de Justiça) ao Projeto de Lei nº 441/2019, do Deputado 

Capitão Assumção, que dispõe sobre a aplicação de multa para os proprietários de 

linhas telefônicas de cujos aparelhos sejam originados trotes para o SAMU - 

Serviço de Assistência Médica de Urgência, no âmbito do Estado.  

 

140. Parecer n.
o
 281/2019, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do Regimento 

Interno, do Projeto de Lei nº 523/2019, do Deputado Enivaldo do Anjos, que 

acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo o 

Dia Estadual do Heavy Metal André Matos.  

 

141. Parecer n.
o
 298/2019, da Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade do 

Projeto de Lei nº 528/2019, do Deputado Carlos Von, que dispõe sobre a proibição 

da venda de "combos" de TV, internet e telefonia por assinatura e dá outras 

providências.  

 

142. Parecer n.
o
 299/2019, da Comissão de Justiça, pela manutenção do despacho 

denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, (votação unanime dos 

membros da Comissão de Justiça) ao Projeto de Lei nº 531/2019, do Deputado 

Marcos Garcia, que dispõe sobre o Programa "De Olho No Vencimento" a ser 

implementado por adesão em todo o Comércio Varejista no Estado. 
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143. Parecer n.
o
 294/2019, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do Regimento 

Interno, do Projeto de Lei nº 533/2019, do Deputado Dr. Rafael Favatto, que altera 

o Anexo I, da Lei Ordinária nº 10.973, de 14 de janeiro de 2019, para instituir o Dia 

Estadual do  Reflorestamento no Estado.  

 

144. Parecer n.
o
 300/2019, da Comissão de Justiça, pela manutenção do despacho 

denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, (votação unanime dos 

membros da Comissão de Justiça) ao Projeto de Lei nº 542/2019, do Deputado 

Doutor Hércules, que institui o Código de Defesa do Empreendedor, estabelece 

normas para expedição de atos públicos de liberação da atividade econômica, 

dispõe sobre a realização de análise de impacto regulatório e dá outras 

providências.  

 

145. Parecer n.
o
 312/2019, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do Regimento 

Interno, do Projeto de Lei nº 600/2019, da Deputada Janete de Sá, que acrescenta 

item ao Anexo I da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo o Dia 

Estadual do Produtor Rural Capixaba.  

 

146. Parecer n.
o
 314/2019, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e aprovação, com emenda substitutiva, na forma do 

art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 604/2019, do Deputado 

Carlos Von, que acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 

2019, instituindo a Semana Estadual de Conhecimento dos Benefícios Medicinais 

das Areias Monazíticas.  

 

147. Parecer n.
o
 302/2019, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade, e aprovação, na forma do art. 276 do Regimento 

Interno, do Projeto de Lei nº 630/2019, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, 

que acrescenta itens ao Anexo I da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 2019, para 

incluir no calendário oficial de eventos do Estado a Bienal Rubem Braga, realizada 

no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.  

 

148. Parecer n.
o
 304/2019, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e aprovação, com emenda substitutiva, na forma do 

art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 636/2019, do Deputado 

Luciano Machado e outros, que institui o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio.  

 

 

 

 

 



                EXPEDIENTE DA 1ª  SESSÃO ORDINÁRIA 04.02.2020. 

 

18 

149. Parecer n.
o
 303/2019, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e aprovação, com emenda substitutiva, na forma do 

art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 641/2019, do Deputado 

Doutor Hércules, que acrescenta item ao Anexo (I) único da Lei nº 10.973, de 14 de 

janeiro de 2019, instituindo o “Dia de Doar”, a ser celebrado na terça-feira 

subsequente ao Dia Nacional de Ação de Graças.  

 

150. Parecer n.
o
 308/2019, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do Regimento 

Interno, do Projeto de Lei nº 658/2019, da Deputada Raquel Lessa, que acrescenta 

item ao Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de 

utilidade pública a Caridade Ação Social Solidária São João Batista.  

 

151. Parecer n.
o
 313/2019, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do Regimento 

Interno, do Projeto de Lei nº 669/2019, da Deputada Janete de Sá, que acrescenta 

item ao Anexo I da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo o Dia 

Estadual do Embalador.  

 

152. Parecer n.
o
 315/2019, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e aprovação, com emenda substitutiva, na forma do 

art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 737/2019, do Deputado Pr. 

Marcos Mansur, que acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro 

de 2019, instituindo o Dia Estadual da Campanha “Quebrando o Silêncio”, no 

Estado.  

 

153. Parecer n.
o
 309/2019, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e aprovação, com emenda substitutiva, na forma do 

art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 746/2019, do Deputado 

Delegado Lorenzo Pazolini, que acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 10.973, de 

15 de janeiro de 2019, instituindo a Semana Estadual de Prevenção e  Combate  à  

Depressão no âmbito do Estado, a ser comemorada, anualmente, na primeira 

semana do mês de setembro.  

 

154. Parecer n.
o
 305/2019, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do Regimento 

Interno, do Projeto de Lei nº 800/2019, da Deputada Iriny Lopes, que acrescenta 

item ao Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de 

utilidade pública “Associação dos Pequenos Agricultores da Região de Pedra 

Bonita (APARPEB)”, no município de Pancas/ES.  

 

 

 

 



                EXPEDIENTE DA 1ª  SESSÃO ORDINÁRIA 04.02.2020. 

 

19 

155. Parecer n.
o
 311/2019, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do Regimento 

Interno, do Projeto de Lei nº 817/2019, do Deputado Carlos Von, que acrescenta 

item ao Anexo I a que se refere o art. 1º da Lei Ordinária nº 10.973, de 14 de 

janeiro de 2019, instituindo o Dia Estadual da Poetisa Capixaba.  

 

156. Parecer n.
o
 307/2019, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 do Regimento 

Interno, do Projeto de Lei nº 920/2019, do Deputado Pastor Marcos Mansur, que 

acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019,declarando 

de Utilidade Pública ao Projeto Bem Me Quer Feliz.  

 

157. Requerimento de Informação nº 181/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, ao 

Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, 

solicitando informações sobre o Bairro/loteamento Cidade Pomar, localizado no 

município da Serra/ES, que é de propriedade da Companhia Habitacional do Estado 

do Espírito Santo – COHAB.  

 

158. Requerimento de Informação nº 182/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, ao 

Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, sobre 

os 12 loteamentos promovidos pela Companhia Habitacional do Estado do Espírito 

Santo – COHAB, no município da Serra/ES.  

 

159. Requerimento de Informação nº 183/2019, do Deputado Gandini, ao Secretário de 

Estado de Justiça, número de processos administrativos e Reclamações 

Fundamentadas, existentes no Sistema Nacional de Informações de Defesa do 

Consumidor (SINDEC), nos termos da Lei 8.078/90 e no Decreto 2.181/97, tendo 

como objeto os tipos de reclamação existentes em face das concessionárias do 

serviço de telefonia móvel.  

 

160. Requerimento de Informação nº 001/2020, do Deputado Vandinho Leite, ao 

Secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, solicitando cópia do 

procedimento licitatório do TRANSCOL, dentre outras matérias correlatas. 

 

161. Requerimento de Informação nº 002/2020, do Deputado Carlos Von, ao Secretário 

de Estado de Desenvolvimento, solicitando cópia integral e posterior 

encaminhamento a este Parlamentar de todos os procedimentos administrativos 

arquivados ou em tramitação na Agência de Regulação de Serviços Públicos 

(ARSP) instados para homologar os eventuais pedidos de reajuste tarifário 

propostos pela concessionária de serviços públicos Rodosol S/A durante todo o 

ínterim da vigência do contrato de concessão 01/98 até os dias atuais.  
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162. Requerimento de Informação nº 003/2020, do Deputado Adílson Espíndula ao 

Secretário de Estado da Fazenda, sobre informações do faturamento por município 

de itens que relaciona, dentre outras matérias correlatas.  

 

163. Requerimento nº 003/2020, da Deputada Iriny Lopes, com base no artigo 305, II do 

Regimento Interno, de licença para tratamento de saúde por 15 dias, contados a 

partir do dia 27 de janeiro de 2020, conforme atestado médico.  

 

 

2ª PARTE: EXPEDIENTE SUJEITO A DELIBERAÇÃO: 

 

 

164. Parecer n.
o
 246/2019, da Comissão de Justiça, pela rejeição do despacho 

denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, do Projeto de Lei nº 

227/2019, do Deputado Fabrício Gandini, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os 

estabelecimentos comerciais, que anunciarem a oferta de produtos e serviços em 

promoção, de informar ao consumidor, em conjunto com o valor da oferta vigente, 

o valor imediatamente anterior praticado pelo estabelecimento para a 

comercialização do produto ou serviço. Publicado no DPL do dia 20/12/2019.  

 

165. Parecer n.
o
 258/2019, da Comissão de Justiça, pela rejeição do despacho 

denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, do Projeto de Lei nº 

260/2019, da Deputada Iriny Lopes, que dispõe sobre a promoção de ações de 

valorização a mulheres e meninas para prevenção e combate à violência contra 

mulheres. Publicado no DPL do dia 20/12/2019.  

 

166. Parecer n.
o
 261/2019, da Comissão de Justiça, pela rejeição do despacho 

denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, do Projeto de Lei nº 

419/2019, do Deputado Doutor Hércules, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 

afixação de sinalização de piso tátil nas dependências dos órgãos e entidades da 

administração pública direta, indireta, fundacional e nas empresas concessionárias 

de serviços públicos do Estado, e dá outras providências. Publicado no DPL do dia 

20/12/2019.  

 

167. Parecer n.
o
 256/2019, da Comissão de Justiça, pela rejeição do despacho 

denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, do Projeto de Lei nº 

490/2019, do Deputado Carlos Von, que dispõe sobre o acesso ao programa de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) em instituições de ensino não integrantes da 

rede pública estadual. Publicado no DPL do dia 20/12/2019.  

 

168. Requerimento nº  181/2019, do Deputado Marcelo Santos, de Sessão Solene, para 

entrega da Comenda Monsenhor Rômulo Neves Belestrero, a realizar-se às 19:00 

horas,  do  dia 14 de maio  de 2020.  
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169. Requerimento nº  182/2019, do Deputado Marcelo Santos, de Sessão Solene, em 

homenagem aos 130 anos do município de Cariacica, a realizar-se às 19:00 horas,  

do  dia 29 de junho de 2020.  

 

170. Requerimento nº  184/2019, do Deputado Capitão Assumção, de Sessão Solene, 

para entrega da Medalha Alferes Tiradentes, em homenagem aos 185 anos da 

Polícia Militar do Espírito Santo, a realizar-se às 19:00 horas,  do  dia 08 de abril  

de 2020.  

 

171. Requerimento nº  186/2019, do Deputado Doutor Hércules, de Sessão Solene, em 

homenagem ao “Dia do Médico”, a realizar-se às 19:00 horas,  do  dia 19 de 

outubro  de 2020.  

 

172. Requerimento nº  187/2019, do Deputado Doutor Hércules, de Sessão Solene, em 

homenagem ao “Dia do Advogado”, a realizar-se às 19:00 horas,  do  dia 12 de 

agosto  de  2020.  

 

173. Requerimento nº  190/2019, do Deputado Capitão Assumção, de Sessão Solene, 

para entrega da Comenda  Loren  Reno,  a realizar-se às 19:00 horas,  do  dia 30 de 

abril de 2020.  

 

174. Requerimento nº  191/2019, da Deputada Janete de Sá, de Sessão Solene, em 

comemoração ao Dia da Enfermagem,  a realizar-se às 19:00 horas,  do  dia 13 de 

maio de 2020.  

 

175. Requerimento nº  193/2019, da Deputada Janete de Sá, de Sessão Especial, para 

debater o tema “Guarda e Adoção Responsável de Animais Domésticos”,  a 

realizar-se às 19:30 horas,  do  dia 07 de outubro de 2020.  

 

176. Requerimento nº  194/2019, da Deputada Janete de Sá, de Sessão Especial, para 

debater o tema “A Importância do Auditor  Fiscal no Fortalecimento do Estado”,  a 

realizar-se às 19:00 horas,  do  dia 23 de setembro de 2020.  

 

177. Requerimento nº  195/2019, do Deputado Doutor Hércules, de Sessão Especial, 

para promoção de debates e palestras sobre “o trabalho realizado durante os 50 

anos do Hospital Santa Rita” , a realizar-se às 19:00 horas,  do  dia 11 de março  de  

2020.  

 

178. Requerimento nº  196/2019, da Comissão de Agricultura, de Sessão Solene, para 

entrega da “Comenda do Mérito Agrícola”,  a realizar-se às 14:00 horas,  do  dia 08 

de julho de 2020.  
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179. Requerimento nº  198/2019, do Deputado Vandinho Leite, de Sessão Solene, em 

homenagem ao Dia do Líder Comunitário,  a realizar-se às 19:00 horas,  do  dia 05 

de maio de 2020.  

 

180. Requerimento nº  199/2019, da Comissão de Educação, de Sessão Solene, em 

homenagem ao Dia dos Professores,  para entrega da “Comenda Educador 

Capixaba Renato Pacheco”, a realizar-se às 19:00 horas,  do  dia 13 de outubro de 

2020.  

 

181. Requerimento nº  200/2019, do Deputado Hudson Leal, de Sessão Solene, em 

homenagem aos hospitais “Santa Casa de Misericórdia” do Estado ,  a realizar-se às 

19:00 horas,  do  dia 17 de junho de 2020.  

 

182. Requerimento nº  201/2019, do Deputado Hudson Leal, de Sessão Solene, em 

homenagem ao “Dia do Defensor Público” ,  a realizar-se às 19:00 horas,  do  dia 

20 de maio de 2020.  

 

183. Requerimento nº  202/2019, da Comissão de Educação, de Sessão Solene, em 

homenagem ao Dia Estadual da Educação Profissional,  a realizar-se às 19:00 

horas,  do  dia 23 de setembro de 2020.  

 

184. Requerimento nº  231/2019, do Deputado Torino Marques, de Sessão Solene, em 

homenagem aos Jornalistas,  a realizar-se às 19:30 horas,  do  dia 07 de abril de 

2020.  

 

185. Requerimento nº  232/2019, do Deputado Torino Marques, de Sessão Solene, em 

homenagem aos Radialistas,  a realizar-se às 19:30 horas,  do  dia 04 de novembro 

de 2020.  

 

186. Requerimento nº  239/2019, da Deputada Janete de Sá, de Sessão Solene, em 

comemoração ao Dia do Ferroviário, onde será concedida a Medalha ao Mérito 

Saturnino Rangel Mauro,  a realizar-se às 19:00 horas,  do  dia 29 de abril de 2020.  

 

187. Requerimento nº  240/2019, do Deputado Luciano Machado, de Sessão Solene, 

alusivo ao Dia do Jovem: em homenagem ao Movimento Religioso EJC,  a 

realizar-se às 19:00 horas,  do  dia 13 de agosto de 2020.  

 

188. Requerimento nº  242/2019, do Deputado Doutor Hércules, de Sessão Especial, 

para promoção de debates e palestras sobre “os 30 anos de trabalho realizado pela 

Loja Maçônica Joacy Palhano no Estado, a realizar-se às 19:00 horas,  do  dia 13 de 

março  de 2020.  
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189. Requerimento nº  244/2019, do Deputado Marcos Garcia, de Sessão Solene, em 

comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente,  a realizar-se às 17:00 horas,  do  

dia 04 de junho de 2020.  

 

190. Requerimento nº  245/2019, do Deputado Marcos Garcia, de Sessão Solene, em 

comemoração ao Dia do Agricultor,  na oportunidade será outorgado aos 

homenageados a Comenda Roberto Kaustsky, a realizar-se às 15:00 horas,  do  dia 

16 de julho de 2020.  

 

191. Requerimento nº  246/2019, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, de Sessão 

Solene, em homenagem ao Policial Penal Estadual,  a realizar-se às 19:00 horas,  

do  dia 16 de junho de 2020.  

 

192. Requerimento nº  247/2019, do Deputado Luciano Machado, de Sessão Solene, em 

homenagem ao Dia do Educador Especial,  a realizar-se às 15:00 horas,  do  dia 26 

de agosto de 2020.  

 

193. Requerimento nº  248/2019, da Mesa Diretora, de Sessão Solene, para entrega de 

Títulos de Cidadania Espírito-Santense e de Comendas,  a realizar-se às 19:00 

horas,  do  dia 06 de julho de 2020.  

 

194. Requerimento nº  249/2019, da Mesa Diretora, de Sessão Solene, para entrega de 

Títulos de Cidadania Espírito-Santense e de Comendas,  a realizar-se às 19:00 

horas,  do  dia 07 de dezembro de 2020.  

 

195. Requerimento nº  250/2019, do Deputado Euclério Sampaio, de Sessão Solene, em 

homenagem ao Dia do Policial Civil,  a realizar-se às 19:00 horas,  do  dia 09 de 

junho de 2020.  

 

196. Requerimento nº  251/2019, do Deputado Euclério Sampaio, de Sessão Solene, em 

homenagem ao Dia do Diácono,  a realizar-se às 19:00 horas,  do  dia 14 de abril de 

2020.  

 

197. Requerimento nº  5/2020, da Deputada Raquel Lessa, de Sessão Solene, em 

homenagem a Cadeia Produtiva do Café, com entrega da Comenda Dário 

Martinelli, a realizar-se às 19:00 horas,  do  dia 25 de maio do corrente ano.  

 

198. Requerimento nº  6/2020, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, de Sessão 

Solene, em homenagem ao aniversário do “Corpo de Bombeiros Militar do Estado” 

e ao Dia do Bombeiro Militar”, com entrega da Medalha Alferes Tiradentes, a 

realizar-se às 19:00 horas,  do  dia 01 de julho do corrente ano.  

 

 

 



                EXPEDIENTE DA 1ª  SESSÃO ORDINÁRIA 04.02.2020. 

 

24 

199. Requerimento nº  7/2020, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, de Sessão 

Solene, em homenagem ao aniversário de “180 anos da Banda de Música da Polícia 

Militar do Estado”, com entrega da “Comenda de Mérito Maurício de Oliveira”, a 

realizar-se às 19:00 horas,  do  dia 15 de setembro do corrente ano.  

 

200. Requerimento nº  8/2020, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, de Sessão 

Especial, para debarter o tema PROERD – Programa Educacional de Resistência às 

Drogas da Polícia Militar do Estado, a realizar-se às 19:00 horas,  do  dia 17 de 

novembro  do corrente ano.  

 

201. Requerimento nº  9/2020, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, de Sessão 

Especial, para debarter o tema HPM – Hospital da  Polícia Militar do Espírito 

Santo, a realizar-se às 19:00 horas,  do  dia 01 de setembro  do corrente ano.  

 

202. Requerimento nº  11/2020, do Deputado Alexandre Xambinho, de Sessão Solene, 

em homenagem ao Dia do Serrano, a realizar-se às 19:00 horas,  do  dia 10 de 

dezembro do corrente ano.  

 

203. Requerimento nº  13/2020, do Deputado Adilson Espíndula, de Sessão Solene, em 

comemoração ao Dia do Imigrante Pomerano, a realizar-se às 14:00 horas,  do  dia 

25 de junho do corrente ano.  

 

204. Requerimento nº  14/2020, do Deputado Adilson Espíndula, de Sessão Solene, em 

comemoração ao Dia da  Reforma Luterana, a realizar-se às 14:00 horas,  do  dia 29 

de outubro do corrente ano.  

 

205. Requerimento nº 15/2020, da Deputada Iriny Lopes, de Sessão Solene, em 

comemoração aos 40 anos do Partido dos Trabalhadores - PT, a realizar-se às 18:00 

horas,  do  dia 10 de fevereiro do corrente ano.  

 

206. Indicação nº 2992/2019, da Deputada Janete de Sá, ao Governador do Estado, para 

instalação de um redutor de velocidade na Rodovia José Alves de Miranda -ES 341, 

na entrada do Bairro Nilton Sá, no município de Pancas/ES.  

 

207. Indicação nº 2993/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, ao Prefeito Municipal 

de Serra, para notificação dos proprietários dos imóveis na Avenida Coronel 

Manuel Nunes Bairro,  Laranjeiras Velha,  vêm para  recuo do muro e construção 

da calçada, no município da Serra/ES.  

 

208. Indicação nº 2994/2019, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do 

Estado, para promover melhorias na Ponte Florentino Avidos (5 Pontes), mais 

precisamente na área utilizada por pedestres e ciclistas em seus deslocamentos  

entre Vila Velha e Vitória/ES.  

 



                EXPEDIENTE DA 1ª  SESSÃO ORDINÁRIA 04.02.2020. 

 

25 

209. Indicação nº 2995/2019, do Deputado Dr. Rafael Favatto, ao Governador do 

Estado, para a pavimentação asfáltica da estrada que interliga as comunidades de 

Ponto Alto e Tijuco Preto, incluindo-a no Programa Caminhos do Campo, no 

município de Domingos Martins/ES.  

 

210. Indicação nº 2996/2019, do Deputado Dr. Rafael Favatto, ao Governador do 

Estado, para instalação de torre de telefonia celular e implantação dos serviços de 

telefonia móvel no Bairro Vila dos Professores, localizado no município de 

Guaçuí/ES.  

 

211. Indicação nº 2997/2019, do Deputado Dr. Rafael Favatto, ao Governador do 

Estado, para instalação de faixa de pedestres e instalação de equipamento 

semafórico inteligente, contendo o “contador pedestre interativo” na esquina da 

Rua Demerval Amaral com a Av. Joaquim Machado Faria, no município de 

Guaçuí/ES.  

 

212. Indicação nº 2998/2019, do Deputado Hudson Leal, ao Governador do Estado, para 

implantação de calçadão e ciclovia na rodovia ES 137 de Mucurici até a Divisa de 

Ponto Belo/ES.  

 

213. Indicação nº 2999/2019, do Deputado Euclério Sampaio, ao Prefeito Municipal de 

Cariacica, para inclusão do Bairro Flexal II,  no processo de regularização fundiária 

para legalizar os imóveis e garantir o direito social à moradia dos cidadãos da 

região.  

 

214. Indicação nº 3000/2019, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, 

para reconstrução de uma ponte na localidade de Caboclo Pirovani, no município 

de Guaçuí/ES.  

 

215. Indicação nº 3001/2019, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, 

para reconstrução de uma ponte na localidade de Barulho, no município de 

Guaçuí/ES.  

 

216. Indicação nº 3002/2019, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, 

para instalação de um Semáforo na BR482, km 95,2 em frente ao “Bar Container”, 

no município de Guaçuí/ES.  

 

217. Indicação nº 3003/2019, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, 

para retorno e conclusão da obra de pavimentação asfáltica ligando a ES 484 à ES 

181, na localidade de Pouso Alto, interligando os municípios de São José do 

Calçado a Guaçuí/ES.  
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218. Indicação nº 3004/2019, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do 

Estado, para disponibilizar mais uma unidade de laboratório móvel de informática 

com 40 chromebooks para a escola EEEFM Almirante Barroso, localizada no 

município de Vitória/ES.  

 

219. Indicação nº 3005/2019, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do 

Estado, para disponibilizar mais uma unidade de laboratório móvel de informática 

com 40 chromebooks para a escola EEEFM Bernardo Horta, localizada no 

município de Irupi/ES.  

 

220. Indicação nº 3006/2019, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do 

Estado, para disponibilizar mais uma unidade de laboratório móvel de informática 

com 40 chromebooks para a escola EEEFM Catharina Chequer, localizada no 

município de Vila Velha/ES.  

 

221. Indicação nº 3007/2019, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do 

Estado, para disponibilizar mais uma unidade de laboratório móvel de informática 

com 40 chromebooks para a escola EEEFM Horacio Plinio, localizada no 

município de Bom Jesus do Norte/ES.  

 

222. Indicação nº 3008/2019, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do 

Estado, para disponibilizar mais uma unidade de laboratório móvel de informática 

com 40 chromebooks para a escola EEEFM Lyra Ribeiro Santos, localizada no 

município de Guarapari/ES.  

 

223. Indicação nº 3009/2019, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do 

Estado, para disponibilizar mais uma unidade de laboratório móvel de informática 

com 40 chromebooks para a escola EEEFM Romulo Castello, localizada no 

município da Serra/ES.  

 

224. Indicação nº 3010/2019, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do 

Estado, para disponibilizar mais uma unidade de laboratório móvel de informática 

com 40 chromebooks para a escola EEEFM Irmã Maria Horta, localizada no 

município de Vitória/ES.  

 

225. Indicação nº 3011/2019, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do 

Estado, para disponibilizar mais uma unidade de laboratório móvel de informática 

com 40 chromebooks para a escola EEEFM Prof. Agenor Roris, localizada no 

município de Vila Velha/ES. 

 

226. Indicação nº 3012/2019, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do 

Estado, para disponibilizar mais uma unidade de laboratório móvel de informática 

com 40 chromebooks para a escola EEEFM Graúna, localizada no município de 

Itapemirim/ES.  
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227. Indicação nº 3013/2019, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do 

Estado, para disponibilizar mais uma unidade de laboratório móvel de informática 

com 40 chromebooks para a escola EEEFM Waldemiro Hemerly, localizada no 

município de Rio Novo do Sul/ES.  

 

228. Indicação nº 3014/2019, do Deputado Gandini, ao Governador do Estado, para 

reforço de policiamento ostensivo, pela Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, 

nos Bairros Barra do Sahy, Barra do Riacho, Vila do Riacho e Coqueiral, no 

município de Aracruz/ES.  

 

229. Indicação nº 3015/2019, do Deputado Theodorico Ferraço, ao Governador do 

Estado, para manutenção da maternidade de atendimento à gestante de risco no 

Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim/ES.  

 

230. Indicação nº 3016/2019, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do 

Estado, para disponibilizar mais uma unidade de laboratório móvel de informática 

com 40 chromebooks para a escola EEEFM Coronel Antônio Duarte, localizada no 

município de Iconha/ES.  

 

231. Indicação nº 3017/2019, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do 

Estado, para disponibilizar mais uma unidade de laboratório móvel de informática 

com 40 chromebooks para a escola EEEFM Hildebrando Lucas, localizada no 

município de Vitória/ES.  

 

232. Indicação nº 3018/2019, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do 

Estado, para disponibilizar mais uma unidade de laboratório móvel de informática 

com 40 chromebooks para a escola EEEFM Maria Ortiz, localizada no município 

de Vitória/ES.  

 

233. Indicação nº 3019/2019, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do 

Estado, para disponibilizar mais uma unidade de laboratório móvel de informática 

com 40 chromebooks para a escola EEEFM Colégio Estadual do Espírito Santo, 

localizada no município de Vitória/ES.  

 

234. Indicação nº 3020/2019, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do 

Estado, para disponibilizar mais uma unidade de laboratório móvel de informática 

com 40 chromebooks para a escola EEEFM Gomes Cardim, localizada no 

município de Vitória/ES.  

 

235. Indicação nº 3021/2019, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do 

Estado, para disponibilizar mais uma unidade de laboratório móvel de informática 

com 40 chromebooks para a escola EEEFM Virginia Nova, localizada no 

município de Rio Novo do Sul/ES.  
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236. Indicação nº 3022/2019, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do 

Estado, para disponibilizar mais uma unidade de laboratório móvel de informática 

com 40 chromebooks para a escola EEEFM Prof. José Veiga da Silva, localizada 

no município de Marataízes/ES.  

 

237. Indicação nº 3023/2019, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do 

Estado, para prorrogação do concurso de 2012 para o cargo de Inspetor 

Penitenciário.  

 

238. Indicação nº 3024/2019, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do 

Estado, para construção da nova sede da 3ª Companhia do 1º Batalhão, no Bairro 

Praia do Canto, Vitória/ES.  

 

239. Indicação nº 3025/2019, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do 

Estado, para o retorno de imediato da 3ª companhia do 1º Batalhão ao seu local de 

atuação, na Rua Fortunato Ramos, s/n, Santa Lucia, Vitória/ES.  

 

240. Indicação nº 001/2020, da Comissão de Segurança, ao Prefeito Municipal de São 

Mateus, para reestruturação da Guarda Municipal de São Mateus, tornando-a 

armada e com melhores condições.  

 

241. Indicação nº 002/2020, da Comissão de Segurança, ao Governador do Estado, para 

reativação dos Postos Fiscais e Policiais nas fronteiras do Estado.  

 

242. Indicação nº 003/2020, da Comissão de Segurança, ao Prefeito Municipal de São 

Mateus, para reconstrução do Portal Guriri, de forma que abrigue: Conselho 

Tutelar, Polícia Civil, Polícia Militar, Atendimento ao Turista.  

 

243. Indicação nº 004/2020, da Comissão de Segurança, ao Prefeito Municipal de São 

Mateus, para melhoria no sistema de videomonitoramento, no Município de São 

Mateus/ES.  

 

244. Indicação nº 005/2020, da Comissão de Segurança, ao Prefeito Municipal de 

Castelo, para criação do Cerco Eletrônico, no município de Castelo/ES. 

 

245. Indicação nº 006/2020, da Comissão de Segurança, ao Prefeito Municipal de São 

Mateus, para criação do Cerco Eletrônico, no município de São Mateus/ES.  

 

246. Indicação nº 007/2020, da Comissão de Segurança, ao Prefeito Municipal de 

Castelo, para melhoria da iluminação pública, limpeza e muramento dos terrenos 

baldios, do município de Castelo/ES.  
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247. Indicação nº 008/2020, da Comissão de Segurança, ao Prefeito Municipal de São 

Mateus, para melhoria da iluminação pública, limpeza e muramento dos terrenos 

baldios, do município de São Mateus/ES.  

 

248. Indicação nº 009/2020, da Comissão de Segurança, ao Governador do Estado, para 

designação de uma Delegada de Polícia para DEAM – Delegacia Especializada de 

Atendimento à Mulher, no município de  São Mateus/ES.  

 

249. Indicação nº 010/2020, da Comissão de Segurança, ao Prefeito Municipal de 

Castelo, para criação de um Conselho de Segurança Municipal, no município de  

Castelo/ES.  

 

250. Indicação nº 011/2020, da Comissão de Segurança, ao Prefeito Municipal de 

Castelo, para criação da Guarda Municipal, no município de Castelo/ES.  

 

251. Indicação nº 012/2020, da Comissão de Segurança, ao Governador do Estado, para 

criação de um SML – Serviço Médico Legal, no município de São Mateus/ES.  

 

252. Indicação nº 013/2020, da Comissão de Segurança, ao Governador do Estado, para 

criação de Serviço de Pátio e Guincho Público, no município de São Mateus/ES.  

 

253. Indicação nº 014/2020, da Comissão de Segurança, ao Governador do Estado, para 

contratação de Policiais Civis aposentados e Policiais Militares da reserva 

remunerada para serviços administrativos em Delegacias Policiais e Unidades de 

Polícia Militar, do município de São Mateus/ES.  

 

254. Indicação nº 015/2020, da Comissão de Segurança, ao Governador do Estado, para 

ampliação na Zona Rural de Torre de Telefonia Móvel/ Internet.  

 

255. Indicação nº 016/2020, da Comissão de Segurança, ao Governador do Estado, para 

aquisição de viaturas para unidades policiais da Superintendência de Polícia da 

Região Serrana, em especial ao SPRSR.  

 

256. Indicação nº 017/2020, da Comissão de Segurança, ao Governador do Estado, para 

aumento do efetivo policial da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro 

Militar, do município de São Mateus/ES.  

 

257. Indicação nº 018/2020, da Comissão de Segurança, ao Governador do Estado, para 

aumento da quota de combustível das viaturas da Polícia Civil, Militar e do Corpo 

de Bombeiro, no município de São Mateus/ES.  
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258. Indicação nº 019/2020, da Comissão de Segurança, ao Prefeito Municipal de Venda 

Nova do Imigrante, para cessão de 01 (um) servidor municipal (Motorista) para 

dirigir a viatura de Transporte de Cadáver.  

 

259. Indicação nº 020/2020, do Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para 

instalação de dispositivo temporizador no semáforo afixado no cruzamento da Av. 

Padre José Anchieta com a Rua Veneza, no Bairro Aeroporto, no município de 

Guarapari/ES.  

 

260. Indicação nº 021/2020, do Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para 

atualização da página da internet do RODOSOL.  

 

261. Indicação nº 022/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para melhorias na rede lógica (internet), na Escola EEEFM Mucurici,  no município 

de Mucurici/ES. 

 

262. Indicação nº 023/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para disponibilizar mais uma unidade de laboratório móvel de informática com 40 

chromebooks para a escola EEEFM Atílio Vivacqua, localizada no município de 

Vila Valério/ES.  

 

263. Indicação nº 024/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para disponibilizar mais uma unidade de laboratório móvel de informática com 40 

chromebooks para a escola EEEFM Valério, localizada no município de Vila 

Valério/ES.  

 

264. Indicação nº 025/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para disponibilizar uma unidade de laboratório móvel de informática com 40 

chromebooks para a escola EEEF Manoel Rosindo da Silva, localizada no 

município de Guarapari/ES.  

 

265. Indicação nº 026/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para disponibilizar uma unidade de laboratório móvel de informática com 40 

chromebooks para a escola EEEFM Zuleima Fortes Faria, localizada no município 

de Guarapari/ES.  

 

266. Indicação nº 027/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para disponibilizar uma unidade de laboratório móvel de informática com 40 

chromebooks para a escola EEEM Guarapari, localizada no município de 

Guarapari/ES.  
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267. Indicação nº 028/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para disponibilizar uma unidade de laboratório móvel de informática com 40 

chromebooks para a escola EEEFM Zenobia Leão, localizada no município de 

Guarapari/ES.  

 

268. Indicação nº 029/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para reparo no chromebooks que já vieram com defeito e disponibilize mais uma 

unidade de laboratório móvel de informática com 40 chromebooks para a escola 

EEEFM Angélica Paixão, localizada no município de Guarapari/ES.  

 

269. Indicação nº 030/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para 

drenagem e pavimentação de ruas nas comunidades de Monte Sinai e Sapucaia, no 

município de Marilândia/ES.  

 

270. Indicação nº 031/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para realização de obras de pavimentação no Bairro Simonassi, município de 

Colatina/ES.  

 

271. Indicação nº 032/2020, do Deputado Euclério Sampaio, ao Governador do Estado, 

para formalizar o convênio com o Município de Cariacica e a construção da Escola 

Cívico Militar do respectivo município.  

 

272. Indicação nº 033/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para disponibilizar uma unidade de laboratório móvel de informática com 40 

chromebooks para a escola EEEFM Ana Monteiro de Paiva, localizada no 

município de Alegre/ES.  

 

273. Indicação nº 034/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para melhorias na Rodovia Clarindo Giuriato, trecho de 6 (seis) km, que liga o 

município de Rio Bananal ao Distrito de São Francisco.  

 

274. Indicação nº 035/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para disponibilizar uma unidade de laboratório móvel de informática com 40 

chromebooks para a escola CEEFMTI Washigton Pinheiro Meirelles, localizada no 

município de Itapemirim/ES.  

 

275. Indicação nº 036/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para disponibilizar uma unidade de laboratório móvel de informática com 40 

chromebooks para a escola EEEFM Antônio Jacques Soares, localizada no 

município de Itapemirim/ES.  
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276. Indicação nº 037/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para disponibilizar uma unidade de laboratório móvel de informática com 40 

chromebooks para a escola EEEFM Jerônimo Monteiro, localizada no município de 

Jerônimo Monteiro/ES.  

 

277. Indicação nº 038/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para disponibilizar uma unidade de laboratório móvel de informática com 40 

chromebooks para a escola EEEFM Domingos José Martins, localizada no 

município de Marataízes/ES.  

 

278. Indicação nº 039/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para disponibilizar uma unidade de laboratório móvel de informática com 40 

chromebooks para a escola EEEFM Professora Filomena Quitiba, localizada no 

município de Piúma/ES. 

 

279. Indicação nº 041/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para disponibilizar uma unidade de laboratório móvel de informática com 40 

chromebooks para a escola EEEFM José Pinto Coelho, localizada no município de 

Santa Teresa/ES.  

 

280. Indicação nº 042/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Prefeito 

Municipal de Vila Velha, para instalação de bueiros do tipo “boca de lobo” de guia 

nas orlas das praias de Itaparica, Itapuã e Praia da Costa.  

 

281. Indicação nº 043/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Governador do 

Estado, para drenagem, pavimentação e calçamento no Bairro “Morada do Cysne”, 

localizado no município de  Mimoso do Sul/ES.  

 

282. Indicação nº 044/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Prefeito 

Municipal de Mimoso do Sul, para drenagem, pavimentação e calçamento no 

Bairro “Morada do Cysne”, no município de Mimoso do Sul/ES.  

 

283. Indicação nº 045/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para 

construção de infraestrutura urbana (saneamento básico) no Bairro Aeroporto, 

município de Nova Venécia/ES.  

 

284. Indicação nº 046/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para 

pavimentação asfáltica, da APA Pedra do Elefante até a Comunidade Santo Izidoro, 

no município de Nova Venécia/ES.  

 

285. Indicação nº 047/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do 

Estado, para destinar implementos agrícolas para atender a Associação de 

Agricultura Familiar de Picadão, localizada na zona rural do município de Laranja 

da Terra/ES.  
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286. Indicação nº 048/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do 

Estado, para construção de uma rede trifásica na região do Córrego da Divisa, 

estendendo ao Córrego São Francisquinho, Córrego Baratinha e Córrego Alegre, 

todos localizados no município de São Domingos do Norte/ES.  

 

287. Indicação nº 049/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Prefeito 

Municipal de Vila Velha, para drenagem e pavimentação de ruas no Balneário 

Ponta da Fruta.  

 

288. Indicação nº 050/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Prefeito 

Municipal de Vila Velha, para construção de quadra poliesportiva no Balneário 

Ponta da Fruta.  

 

289. Indicação nº 051/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para vedação e aplicação de sanções e medidas disciplinares privativas ou 

restritivas de liberdade a todos os militares no âmbito do Estado.  

 

290. Indicação nº 052/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para retomada a obra de calçamento da Rua Raposo Tavares, no Bairro Vila 

Prudêncio, no município de Cariacica/ES.  

 

291. Indicação nº 053/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para implantação de ciclovias nos Bairros de Jardim da Penha e Jardim Camburi, 

no município de Vitória/ES.  

 

292. Indicação nº 054/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do 

Estado, para concessão de 01 amplificador/reforçador de sinal de celular 2100 NHz 

3340 KTDRP B25 –P40B em favor da Comunidade do Picadão e Córrego do 

Criciúma, localizados na zona rural do município de Laranja da Terra/ES.  

 

293. Indicação nº 055/2020, do Deputado Alexandre Xambinho, ao Governador do 

Estado, para inclusão  de calçada  na reforma da EEEFM Iracema Conceição Silva, 

no Bairro Chácara Parreiral, no município da Serra/ES.  

 

294. Indicação nº 056/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para disponibilizar mais uma unidade de laboratório móvel de informática com 40 

chromebooks para a escola EEEFM Professora Maria da Paz Pimentel, localizada 

no município de Fundão/ES.  

 

295. Indicação nº 057/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para disponibilizar mais uma unidade de laboratório móvel de informática com 40 

chromebooks para a escola EEEFM Coronel Gomes de Oliveira, localizada no 

município de Anchieta/ES.  
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296. Indicação nº 058/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para disponibilizar mais uma unidade de laboratório móvel de informática com 40 

chromebooks para a escola EEEFM Leopoldino Rocha,  localizada no município de 

Itapemirim/ES.  

 

297. Indicação nº 059/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para disponibilizar mais uma unidade de laboratório móvel de informática com 40 

chromebooks para a escola EEEFM Vera Cruz, localizada no município de São 

Gabriel da Palha/ES.  

 

298. Indicação nº 060/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para disponibilizar mais uma unidade de laboratório móvel de informática com 40 

chromebooks para a escola EEEFM Professora Aleyde Cosme, localizada no 

município de Itarana/ES.  

 

299. Indicação nº 061/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para disponibilizar mais uma unidade de laboratório móvel de informática com 40 

chromebooks para a escola EEEFM Ilda Ferreira da Fonseca Martins, localizada no 

município de São Gabriel da Palha/ES. 

 

300. Indicação nº 062/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para disponibilizar mais uma unidade de laboratório móvel de informática com 40 

chromebooks para a escola EEEFM São João Batista, localizada no município de 

Cariacica/ES.  

 

301. Indicação nº 063/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para disponibilizar mais uma unidade de laboratório móvel de informática com 40 

chromebooks para a escola EEEFM Eurico Salles, localizada no município de 

Itaguaçu/ES. 

 

302. Indicação nº 064/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para disponibilizar mais uma unidade de laboratório móvel de informática com 40 

chromebooks para a escola EEEFM Alfredo Lemos, localizada no município de 

Itaguaçu/ES.  

 

303. Indicação nº 065/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para disponibilizar mais uma unidade de laboratório móvel de informática com 40 

chromebooks para a escola EEEFM Professor Josué Baldotto, localizada no 

município de Itarana/ES.  

 

304. Indicação nº 066/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para disponibilizar mais uma unidade de laboratório móvel de informática com 40 

chromebooks para a escola EEEFM Alto Jatibocas, localizada no município de 

Itarana/ES.  
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305. Indicação nº 067/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para disponibilizar mais uma unidade de laboratório móvel de informática com 40 

chromebooks para a escola EEEFM CEEFMTI Nair Miranda, localizada no 

município de Fundão/ES.  

 

306. Indicação nº 068/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para disponibilizar mais uma unidade de laboratório móvel de informática com 40 

chromebooks para a escola EEEFM CEEMTI Anchieta, localizada no município de 

Anchieta/ES.  

 

307. Indicação nº 069/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para disponibilizar mais uma unidade de laboratório móvel de informática com 40 

chromebooks para a escola Alice Holzmeister, localizada no município de Santa 

Leopoldina/ES.  

 

308. Indicação nº 070/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para promover melhorias ou a substituição dos computadores disponibilizados a 

secretaria da escola EEEFM Presidente Kennedy, localizada no município de 

Presidente Kennedy/ES.  

 

309. Indicação nº 071/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para instituição de um Hospital Público Estadual Veterinário em cada microrregião 

no Estado.  

 

310. Indicação nº 072/2020, do Deputado Marcos Garcia, ao Governador do Estado, 

para operação tapa buracos com serviço de roçagem e limpeza das margens da 

Rodovia Estadual Clarindo Giuriato, que liga o município de Rio Bananal ao 

Distrito de São Francisco.  

 

311. Indicação nº 073/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do 

Estado, para implantação da pavimentação da Estrada da Valada de Cavalinhos no 

Município de João Neiva a Desengano, localizado no município de Linhares/ES.  

 

312. Indicação nº 074/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do 

Estado, para término da construção de ponte no Município de Linhares no ponto em 

que da acesso Estrada da Valada de Cavalinhos, no município de João Neiva a 

Lagoa do Limão.  

 

313. Indicação nº 075/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para reforçar serviços de limpeza após a feira livre, realizada na Rua Emídio 

Ferreira do Sacramento, no Bairro de Aribiri, no município de Vila Velha/ES.  
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314. Indicação nº 076/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para realização de fiscalização na Unidade de Saúde do Bairro Operário, no 

município de Cariacica/ES.  

 

315. Indicação nº 077/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para realização de fiscalização por parte da Polícia Militar do Estado do Espírito 

Santo nas redondezas da Praça Costa Pereira, no centro de Vitória/ES.  

 

316. Indicação nº 078/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para realização de tratamento de esgoto no Bairro Morada da Barra, no município 

de Vila Velha/ES.  

 

317. Indicação nº 080/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, 

para destinar os produtos apreendidos pelas autoridades competentes para as 

instituições filantrópicas e aos programas e projetos sociais de amparo à criança, ao 

adolescente, ao idoso e a mulher.  

 

318. Indicação nº 081/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, 

para construção de uma praça no Bairro Nova Carapina II, no município da 

Serra/ES.  

 

319. Indicação nº 082/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, 

para criação da CNH Rural.  

 

320. Indicação nº 083/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, 

para elaboração e veiculação de campanha de prevenção contra dengue, zika e 

chikungunya em todo o Estado.  

 

321. Indicação nº 084/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, 

para aplicação do questionário M-CHAT para realização do rastreamento de sinais 

precoces do autismo durante atendimentos em unidades de saúde públicas e 

privadas  do Estado.  

 

322. Indicação nº 085/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, 

para implementação de um mutirão de cirurgias de catarata, vitrectomia, estrabismo 

e pterígio no âmbito do Estado.  

 

323. Indicação nº 086/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, 

para instituir o programa "remédio em casa", destinado a criar mecanismos 

necessários à entrega domiciliar gratuita de medicamentos de uso contínuo a 

pacientes idosos e/ou portadores de necessidades especiais e/ou portadores de 

doenças crônicas.  
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324. Indicação nº 087/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, 

para obra de ampliação na rede de tratamento de esgoto, armazenamento e 

fornecimento de água potável, no município de Domingos Martins/ES.  

 

325. Indicação nº 088/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, 

para obra de construção de um muro de arrimo na Rua das Garças, Bairro Porto 

Canoa, no município da Serra/ES.  

 

326. Indicação nº 089/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, 

para obra de construção de um muro de arrimo na Rua Santa Luzia, Bairro José de 

Anchieta II, no município da Serra/ES.  

 

327. Indicação nº 090/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, 

para reforma da Praça do Bairro Jardim Tropical, no município da Serra/ES.  

 

328. Indicação nº 091/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, 

para reforma do Terminal de Carapina, no município da Serra/ES.  

 

329. Indicação nº 092/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, 

para obra de recuperação e asfaltamento completo da Rodovia ES 375, entre a 

Cidade de Iconha até a Rodovia BR 262.  

 

330. Indicação nº 093/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, 

para reforma do imóvel e compra de móveis, eletrodomésticos e utensílios para a 

Casa Lar Aconchego do Idoso, no município de Alfredo Chaves/ES.  

 

331. Indicação nº 094/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, 

para elaboração e veiculação de campanha de prevenção contra HPV, HIV e 

Hepatite “C” durante o carnaval.  

 

332. Indicação nº 095/2020, do Deputado Euclério Sampaio, ao Governador do Estado, 

para alteração do itinerário do ônibus que tem como ponto final o Campo do 

América em Flexal, na cidade de Cariacica, acrescentando seu percurso até o Bairro 

Morada Feliz, 02 km adiante.  

 

333. Indicação nº 096/2020, do Deputado Euclério Sampaio, ao Governador do Estado, 

para alteração do horário da linha 587, Carapina/Porto de Santana, bem como, 

solucionar a superlotação de passageiros no período de 5h20min e 5h45min.  

 

334. Indicação nº 097/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao Governador do 

Estado, para substituição/manutenção das máquinas para carregamento do cartão 

vale-transporte disponíveis nos terminais do sistema Transcol.  
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335. Indicação nº 098/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, 

para envio de maquinário e mão de obra braçal do Governo do Estado para 

realização de reparos e limpeza, no município de Vargem Alta e Distritos.  

 

336. Indicação nº 099/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, 

para envio de maquinário e mão de obra braçal do Governo do Estado para 

realização de reparos e limpeza, no município de Rio Novo do Sul, especialmente 

para o Distrito de Princesa.  

 

337. Indicação nº 100/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, 

para envio de maquinário e mão de obra braçal do Governo do Estado para 

realização de reparos e limpeza, no município de Iconha e seus Distritos.  

 

338. Indicação nº 101/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, 

para envio de maquinário e mão de obra braçal do Governo do Estado para 

realização de reparos e limpeza,  no município de Alfredo Chaves e seus Distritos.  

 

339. Indicação nº 102/2020, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, 

para concessão de anistia das dívidas contraídas em operação de crédito realizada 

por produtores rurais e por suas cooperativas ou associações, bem como aos 

comerciantes, profissionais liberais, microempreendedores e assemelhados, que 

possuem suas produções e/ou negócios nos municípios afetados pelas fortes chuvas 

do mês de janeiro de 2020, que tenham sido contratadas com o Banco Banestes e o 

BANDES.  

 

340. Indicação nº 103/2020, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, 

para que seja  concedida aos pequenos produtores rurais, suas cooperativas ou 

associações, bem como aos pequenos comerciantes, profissionais liberais, 

microempreendedores e assemelhados, que possuem suas produções e/ou negócios 

nos municípios que o Governo Estadual, na forma da Lei, tenha estabelecido e 

decretado estado de calamidade pública, ocasionado pelas fortes chuvas do mês de 

janeiro de 2020, abertura de linha de crédito especial, diretamente ao Banco 

Banestes e BANDES, com taxa de juros 0% (zero por cento), bem como carência 

de 12 (doze) meses para pagamento.  

 

341. Indicação nº 104/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, 

para enviar uma equipe de psicólogos e psiquiatras para atendimento psicológico 

das famílias atingidas pelas chuvas  nos municípios de Iconha, Alfredo Chaves, Rio 

Novo do Sul e Vargem Alta/ES. 

 

342. Indicação nº 105/2020, do Deputado Hudson Leal, ao Governador do Estado, para  

a instalação de uma Delegacia de Polícia Civil, no município de Vila Valério/ES.  
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343. Indicação nº 106/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Governador do 

Estado, para mutirão para confecção de carteiras de identidade, no município de 

Alfredo Chaves/ES, de forma itinerante.  

 

344. Indicação nº 107/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Governador do 

Estado, para mutirão para confecção de carteiras de identidade, no município de 

Anchieta/ES, de forma itinerante.  

 

345. Indicação nº 108/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Governador do 

Estado, para mutirão para confecção de carteiras de identidade, no município de 

Iconha/ES, de forma itinerante.  

 

346. Indicação nº 109/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Governador do 

Estado, para mutirão para confecção de carteiras de identidade, no município de 

Vargem Alta/ES, de forma itinerante.  

 

347. Indicação nº 110/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para intensificar as fiscalizações realizadas por parte dos agentes de combate a 

endemias de Dengue no Estado.  

 

348. Indicação nº 111/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para realização de asfaltamento das Ruas que dão acesso à praia de Setiba, 

localizada no Bairro de Setiba, no município de Guarapari/ES.  

 

349. Indicação nº 112/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para reforçar o serviço de “fumacê”, no combate aos vetores transmissores de 

dengue.  

 

350. Indicação nº 113/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para realizar obras de reparo nas calçadas do Bairro Laranjeiras Velho, no 

município da Serra/ES.  

 

351. Indicação nº 114/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao Governador do 

Estado, para recarga de cartões de passe estudantil, mesmo em períodos de recesso 

escolar.  

 

352. Indicação nº 115/2020, do Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para 

realização de saneamento básico na Rua Linhares, do Bairro Muquiçaba, em  

Guarapari/ES.  

 

353. Indicação nº 116/2020, do Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para 

instalação de redutor de velocidade dos automóveis que trafegam pela Rodovia ES-

060.  
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354. Indicação nº 117/2020, do Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para 

construção de uma ciclovia destinada ao trânsito de ciclistas na via pública da Av. 

Padre José Anchieta que interliga Aeroporto e Perocão, na cidade de Guarapari/ES.  

 

355. Indicação nº 118/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, 

para aquisição de caminhões caçamba para o município de Iconha/ES.  

 

356. Indicação nº 119/2020, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, 

para intervenção do Governo do Estado, junto à Cesan – Companhia Espírito 

Santense de Saneamento, para que a população atingida pelas fortes chuvas fique 

isentas da tarifa cobrada pela companhia de água, por um período de 30 (trinta) 

dias.  

 

357. Indicação nº 120/2020, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, 

para intervenção do Governo do Estado, junto à EDP Espírito Santo, para que a 

população atingida pelas fortes chuvas fique isentas da tarifa cobrada pela 

concessionária de distribuição de energia elétrica, por um período de 30 (trinta) 

dias.  

 

358. Indicação nº 121/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, 

para aquisição de caminhão pipa para o município de Iconha/ES.  

 

359. Indicação nº 122/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Governador do 

Estado, para captação de córneas pelo Banco de Olhos da Secretaria Estadual de 

Saúde do Estado do Espírito Santo – SESA.  

 

360. Indicação nº 123/2020, do Deputado Gandini, ao Governador do Estado, para 

aplicação de revisol e escória de aciari nas estradas rurais, contemplando as 

Comunidades de Munitura, Encruzo, Chapoa, Três Barras, Destacado, Pasto 

Fundão, Irundi, Valão Grande e outros, no município de Fundão/ES.  

 

361. Indicação nº 124/2020, do Deputado Vandinho Leite, ao Governador do Estado, 

para criação e inclusão do Código dos Motoristas de Aplicativos na Classificação 

de Ocorrências das atividades de atendimento prioritário chamadas de caráter 

criminal, de defesa civil, informações e assistencial.  

 

362. Indicação nº 125/2020, do Deputado Vandinho Leite, ao Governador do Estado, 

para realização de avaliação e execução de serviço do desvio da água Pluvial que 

sai do Pavilhão de Carapina (Carapina Centro de Eventos) em Jardim Carapina, no 

município da Serra/ES.  
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363. Indicação nº 126/2020, do Deputado Vandinho Leite, ao Governador do Estado, 

para presença de psicólogos nas escolas estaduais de ensino fundamental e médio 

do Espírito Santo, em conjunto com a Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, 

Polícia Civil, Secretaria de Estado de Segurança Pública, Polícia Federal, 

Ministério Público e Áreas governamentais de Tecnologia da Informação. 

 

364. Indicação nº 127/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para instalação de banheiros químicos adaptados às necessidades de pessoas com 

mobilidade reduzida ou que utilizem cadeira de rodas em eventos organizados em 

espaços públicos ou privados.  

 

365. Indicação nº 128/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para realização de estudos a fim de que as praças de pedágio do Estado aceitem 

pagamento via aplicativos de envio e recebimento de dinheiro.  

 

366. Indicação nº 129/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para reforma geral na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio – EEEFM 

Desembargador Carlos, localizada no Bairro Santa Lucia, no município de 

Vitória/ES.  

 

367. Indicação nº 130/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para reforma na parte externa da 2ª Companhia referente ao 4º Batalhão, localizada 

em Praia de Gaivotas, no município de Vila Velha/ES.  

 

368. Indicação nº 131/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para instalação de ambulatório médico ou serviço de pronto socorro médico nos 

terminais rodoviários, localizados no Estado.  

 

369. Indicação nº 132/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para manutenção, por parte da CESAN, na rede de esgoto localizada na Avenida 

Minas Gerais, no Bairro Marcílio de Noronha, no município de Viana/ES.  

 

370. Indicação nº 133/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para obras de reparo na rodovia ES – 490, que liga a BR-101 Sul  à altura do km 

20, no município de Marataízes/ES.  

 

371. Indicação nº 134/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para que seja realizada a limpeza e fiscalização do Bairro Novo Horizonte, no 

município de Serra/ES.  

 

372. Indicação nº 135/2020, do Deputado Vandinho Leite, ao Governador do Estado, 

para inspeções preventivas e corretivas, operação tapa buracos e manutenção nas 

dependências dos Terminais de Ônibus da Grande Vitória.  
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373. Indicação nº 136/2020, do Deputado Vandinho Leite, ao Governador do Estado, 

para inspeções preventivas e corretivas com mapeamento de ocupações irregulares 

em áreas de risco de inundações, não permitindo avanço de ocupação desordenada 

nos meios urbanos e rurais. 

 

374. Indicação nº 137/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para que as verbas disponibilizadas pelo Estado às Prefeituras Municipais, para o 

Carnaval do ano de 2020, sejam destinadas à recuperação dos Municípios 

devastados após enxurrada que atingiu o Sul do Estado. 

 

375. Indicação nº 139/2020, do Deputado Alexandre Xambinho, ao Governador do 

Estado, para realização da obra de manutenção da tubulação que passa embaixo da 

Ponte de Jacaraípe,  no município da Serra/ES.  

 

376. Indicação nº 140/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para que detentos em condições carcerárias participem de mutirões para a 

recuperação dos Municípios devastados após enxurrada que atingiu o Sul do 

Estado. 

 

377. Indicação nº 141/2020, do Deputado Sergio Majeski, ao Governador do Estado, 

para reforma, ampliação e outras reivindicações da E.E.E.M Emílio Nemer, 

localizada no município de Castelo/ES. 

 

378. Indicação nº 142/2020, do Deputado Sergio Majeski, ao Governador do Estado, 

para inclusão dos indivíduos acometidos com artrose, com grande dificuldade de 

locomoção, dentre os aptos a requerer a gratuidade no transporte público.  

 

379. Indicação nº 143/2020, do Deputado Sergio Majeski, ao Governador do Estado, 

para reforma e promoção de acessibilidade, ampliação da biblioteca e outras 

reivindicações da E.E.E.F.M Ecoporanga,  localizada no município de 

Ecoporanga/ES.  

 

380. Indicação nº 144/2020, do Deputado Sergio Majeski, ao Governador do Estado, 

para reforma e ampliação das instalações da EEEFM Profª Aldy Soares Merçon 

Vargas, localizada no município de Conceição do Castelo/ES. 

 

381. Indicação nº 145/2020, do Deputado Sergio Majeski, ao Governador do Estado, 

para melhorias na rede elétrica e no refeitório, climatização, construção de 

auditório e outras reivindicações na EEEFM  Eurico Salles, localizada no 

município de Itaguaçu/ES.  

 

382. Indicação nº 146/2020, do Deputado Sergio Majeski, ao Governador do Estado, 

para climatização das salas de aula da EEEFM Major Alfredo Pedro Rabaioli, 

localizada na cidade de Vitória/ES.  
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383. Indicação nº 147/2020, do Deputado Sergio Majeski, ao Governador do Estado, 

para climatização das salas de aula e melhoria na qualidade e velocidade da internet 

da EEEFM Profª Aleyde Cosme, localizada no município de Itarana/ES.  

 

384. Indicação nº 148/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Prefeito 

Municipal de Alegre, para concessão de isenção do tributo IPTU em função das 

fortes chuvas de janeiro/2020.  

 

385. Indicação nº 149/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Prefeito 

Municipal de Alfredo Chaves, para concessão de isenção do tributo IPTU em 

função das fortes chuvas de janeiro/2020.  

 

386. Indicação nº 150/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Prefeito 

Municipal de Cachoeiro de  Itapemirim, para concessão de isenção do tributo IPTU 

em função das fortes chuvas de janeiro/2020.  

 

387. Indicação nº 151/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Prefeito 

Municipal de Castelo, para concessão de isenção do tributo IPTU em função das 

fortes chuvas de janeiro/2020.  

 

388. Indicação nº 152/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Prefeito 

Municipal de Domingos Martins, para concessão de isenção do tributo IPTU em 

função das fortes chuvas de janeiro/2020.  

 

389. Indicação nº 153/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Governador do 

Estado, para concessão de isenção do tributo  IPTU em função das fortes chuvas de 

janeiro/2020.  

 

390. Indicação nº 154/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Prefeito 

Municipal de Iconha, para concessão de isenção do tributo IPTU em função das 

fortes chuvas de janeiro/2020.  

 

391. Indicação nº 155/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Prefeito 

Municipal de Iúna, para concessão de isenção do tributo IPTU em função das fortes 

chuvas de janeiro/2020.  

 

392. Indicação nº 156/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

República, para concessão de isenção de tributos federais às pessoas físicas e 

jurídicas dos municípios do Estado  do Espírito Santo  atingidos pelas fortes chuvas 

de janeiro/2020.  

 

393. Indicação nº 157/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Prefeito 

Municipal de Rio Novo do Sul, para concessão de isenção do tributo IPTU em 

função das fortes chuvas de janeiro/2020.  
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394. Indicação nº 158/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Prefeito 

Municipal de Vargem Alta, para concessão de isenção do tributo IPTU em função 

das fortes chuvas de janeiro/2020.  

 

395. Indicação nº 159/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Governador do 

Estado, para concessão de isenção do tributo ICMS para aquisição de veículos 

automotores, máquinas e equipamentos às pessoas físicas ou jurídicas dos 

municípios do Estado, atingidos pelas fortes chuvas de janeiro/2020. 

 

396. Indicação nº 160/2020, do Deputado Adílson Espíndula, ao Governador do Estado, 

para isenção ou redução de alíquota do IPVA – ainda que parcial ou de forma 

progressiva por tempo determinado, visando amparar os municípios atingidos pelas 

chuvas, considerando suas situações de calamidade já declaradas.  

 

397. Indicação nº 161/2020, do Deputado Sergio Majeski, ao Governador do Estado, 

para garantir a professores e funcionários das escolas da rede estadual o direito de 

consumo da merenda oferecida aos alunos destas unidades de ensino. 

 

398. Indicação nº 162/2020, do Deputado Adílson Espíndula, ao Governador do Estado, 

para isenção ou redução de alíquota ou Base de cálculo do ICMS, ainda que parcial 

ou de forma progressiva e por tempo determinado, aos produtos, insumos e 

materiais, destinados à agricultura, visando amparar os agricultores, sendo 

específico aos municípios atingidos pelas chuvas em estado de calamidade 

declarada.  

 

399. Indicação nº 163/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao Governador do 

Estado, para fornecimento de repelentes eficazes contra o mosquito que transmite a 

doença da dengue, chikungunya e Zika Vírus para os moradores da Região da 

Grande São Pedro, localizada no município de Vitória/ES.  

 

400. Indicação nº 164/2020, da Deputada Iriny Lopes, ao Governador do Estado, para 

reiterar a solicitação encaminhada pela indicação de número 262/2019.  

 

401. Indicação nº 165/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para realização de reforma geral na Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio – EEEFM Maria Ortiz,  localizada no Centro,  no município de Vitória/ES.  

 

402. Indicação nº 166/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para troca de abrigo no ponto de ônibus localizado na Avenida Beira-Mar, em 

frente ao colégio Salesiano, no município de Vitória/ES.  

 

403. Indicação nº 167/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para realização de serviços de drenagem na rede esgoto e pavimentação da Rua Ary 

Álvaro Fontenelli, no Bairro Perocão, localizada no município de Guarapari/ES.  
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404. Indicação nº 168/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para manutenção no corte de grama e poda de uma árvore na Escola Estadual de 

Ensino Fundamental e Médio – EEEFM Hildebrando Lucas, localizada na Avenida 

Maruípe, no município de Vitória/ES.  

 

405. Indicação nº 169/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para mudança na forma da base de cálculo dos combustíveis, tomando como 

referência o valor praticado nas refinarias, com a finalidade de que seja reduzida a 

atual alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços – ICMS para a 

aquisição de combustível, no âmbito do Estado.  


