
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXPEDIENTE 

3ª SESSÃO ORDINÁRIA 

DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19ª LEGISLATURA 

DIA: 10.02.2020 - 15:00 HORAS 

 

1ª PARTE: EXPEDIENTE PARA SIMPLES DESPACHO 

 

1. Ofício nº 4589/2019, do Secretário Geral das Sessões do Tribunal de Contas do 

Estado, encaminhando Acórdão TC 1241/2019 - Plenário.  

 

2. Projeto de Lei nº 089/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe 

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

outras providências.  

 

3. Projeto de Lei nº 090/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe 

sobre a obrigação das empresas de adquirência implantarem máquinas de cartão de 

crédito e débito, adaptadas para pessoas com deficiência visual, no Estado . 

 

4. Projeto de Lei nº 092/2020, do Deputado Carlos Von, que assegura o direito aos 

consumidores dos postos de gasolina situados no Estado de solicitarem o teste de 

vazão, na forma em que especifica. 

 

5. Projeto de Lei nº 093/2020, do Deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade das empresas de centrais de atendimento telefônico “call centers”, 

serviço de atendimento ao cliente “SAC” e congêneres aderirem método de 

atendimento de chamada de vídeo para pessoas surdas, no âmbito do Estado.  

 

6. Projeto de Lei nº 094/2020, do Deputado Capitão Assumção, que acrescenta os 

incisos VII e VIII ao art. 3º da Lei nº 10.019 de 27 de maio de 2013, que dispõe 

sobre a isenção de taxas para expedição de segunda via de documentos às vítimas 

de catástrofe natural no Estado.  

 

7. Projeto de Lei nº 095/2020, do Deputado Capitão Assumção, que proíbe as 

empresas aéreas de realizar a cobrança ao consumidor das bagagens de mão, 

regulamentadas pela Resolução nº 400 da ANAC.  

 

8. Projeto de Lei nº 096/2020, do Deputado Capitão Assumção, que proíbe as 

concessionárias e permissionárias de serviços públicos a condicionar a religação de 

unidade consumidora, no mesmo endereço, ao pagamento de débitos pendentes em 

nome de terceiros.  
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9. Projeto de Lei nº 097/2020, do Deputado Sergio Majeski, que permite a recarga do 

Cartão Escolar dos estudantes durante o período de férias escolares, nas situações 

estabelecidas na lei.  

 

10. Requerimento de Informação nº 004/2020, do Deputado Alexandre Xambinho ao 

Secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, solicitando informações sobre 

a obra de recapeamento asfáltico que liga a cidade de Pinheiros a Nova Venécia, 

dentre outra matéria correlata.  

 

11. Requerimento de Informação nº 006/2020, do Deputado Sergio Majeski ao 

Secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, solicitando cópia digitalizada 

das planilhas de custos utilizadas para compor as tarifas do Sistema Transcol entre 

os anos de 2014 e 2019, dentre outras matérias correlatas.  

 

12. Requerimento de Informação nº 007/2020, do Deputado Sergio Majeski à 

Superintendente Estadual de Comunicação Social do Espírito Santo, solicitando 

relação das despesas realizadas pelo Estado, por meio das agências contratadas, 

com pessoas físicas e jurídicas, no ano de 2019, detalhada conforme relaciona.  

 

 

PARTE: EXPEDIENTE SUJEITO A DELIBERAÇÃO: 

 

 

13. Requerimento de Urgência nº 004/2020, do Deputado Freitas, Líder do Governo, ao 

Projeto de Lei Complementar nº 005/2020, de autoria da Defensoria Pública do 

Estado, que altera a Lei Complementar nº 55/94, para adequar o Subsídio dos 

Defensores à Emenda Constitucional nº 80/2014, que estendeu à Defensoria as 

garantias da magistratura. 

 

14. Requerimento nº  16/2020, da Mesa Diretora, de Sessão Solene, em homenagem 

aos 450 anos da Festa da Penha, a realizar-se às 19:00 horas,  do  dia 12 de  março 

do corrente ano.  

 

15. Requerimento nº  17/2020, do Deputado Luciano Machado, de Sessão 

 Especial, para realização do Projeto Deputado Jovem , a realizar-se às 14:00 horas,  

do  dia 16 de  setembro do corrente ano.  

 

16. Indicação nº 179/2020, do Deputado Theodorico Ferraço, ao Governador do 

Estado, para reforma e ampliação da Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Fernando de Abreu, no município de Atílio Vivacqua/ES, com aquisição de 

aparelhos de ar condicionado.  
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17. Indicação nº 180/2020, do Deputado José Esmeraldo, ao Governador do Estado, 

para que seja reativada a Guarita da Policia Militar no Distrito de Paineiras, no 

município de Itapemirim/ES.  

 

18. Indicação nº 181/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao Governador do 

Estado, para o aumento da segurança dos médicos e pacientes nas Unidades de 

Saúde do Estado.  

 

19. Indicação nº 182/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao Governador do 

Estado, para criação do aplicativo “SOS Mulher Protegida”, para mulheres vítimas 

de violência física e sexual.  

 

20. Indicação nº 183/2020, do Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para 

abertura do canteiro central da Av. Jones dos Santos Neves em frente às saídas da 

Rodoviária de Guarapari/ES.  

 

21. Indicação nº 184/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para implantação de uma Academia Popular na praça principal, do município de 

Domingos Martins/ES.  

 

22. Indicação nº 185/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para que as centrais de telemarketing de órgãos públicos do Estado utilizem o 

método de atendimento de chamada de vídeo para pessoas surdas.  

 

23. Indicação nº 186/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para manutenção nas faixas de pedestres, no Bairro Vila Garrido, município de Vila 

Velha/ES.  

 

24. Indicação nº 187/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para implantação de um abrigo no ponto de ônibus localizado na Rua 

Desembargador Augusto Botelho, Bairro Praia da Costa, no município de Vila 

Velha/ES.  

 

25. Indicação nº 188/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para manutenção nas faixas de pedestres, no Bairro Parque Residencial Laranjeiras, 

no município da Serra/ES.  

 

26. Indicação nº 189/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para instalação de torre de telefone móvel e internet no Distrito de Francisco 

Correia, situado no município de Afonso Cláudio/ES.  
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27. Indicação nº 190/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para realização de fiscalização na Unidade de Saúde do Bairro Itapebussu, no 

Município de Guarapari, que se encontra com o número reduzido de fichas para o 

atendimento médico.  

 

28. Indicação nº 191/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para realização de estudos para que o número de contato de emergência da Rodovia 

do Sol (ES 060) seja reduzido, garantindo facilidade em casos de urgência.  

 

29. Indicação nº 192/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para programar como pré-requisito, o cartão de vacinação atualizado no cadastro 

nos postos de Saúde (SUS).  

 

30. Indicação nº 193/2020, do Deputado Gandini, ao Governador do Estado, para 

restauração do trecho do asfalto que abriu uma cratera na Rodovia ES 445, no 

município de Aracruz/ES.  

  

31. Indicação nº 194/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para intensificar a sinalização e realizada manutenção na Rodovia Leste - Oeste, no 

município de Cariacica/ES.  

 

32. Indicação nº 195/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para realização de convênio com a Prefeitura de Vitória, no intuito de serem doados 

ao Estado, os terrenos que estão sendo utilizados pelas companhias da Polícia, 

Militar no município de Vitória/ES.  

 

33. Indicação nº 196/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para realização de convênio com a Prefeitura de Vila Velha, no intuito de serem 

doados ao Estado, os terrenos que estão sendo utilizados pelas companhias da 

Polícia Militar, no município de Vila Velha/ES.  

 

34. Indicação nº 197/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para manutenção na Ponte Sobre o Rio Reis Magos, no município da Serra/ ES.  

 

35. Indicação nº 198/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para isenção tributária do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

(ICMS), para o gás liquefeito de petróleo - GLP, utilizado nos botijões de gás de 

cozinha.  

 

36. Indicação nº 199/2020, do Deputado Hudson Leal, ao Governador do Estado, para 

recuperação e asfalto completo da Rodovia ES 130 entre a cidade de Pinheiros até 

Ponto Belo, passando pelos municípios de Montanha e Mucurici/ES.  


