
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXPEDIENTE 

18ª SESSÃO ORDINÁRIA (VIRTUAL) DA 19ª LEGISLATURA 

DIA: 06.05.2020 - 09:00 HORAS 

 

1ª PARTE: EXPEDIENTE PARA SIMPLES DESPACHO: 

 

(Não há matéria para simples despacho). 

 

 

2ª PARTE: EXPEDIENTE SUJEITO A DELIBERAÇÃO: 

 

 

1. Requerimento de Urgência nº 040/2020, do Deputado Doutor Hércules, Líder do MDB, 

ao Projeto de Lei nº 195/2020, que estabelece multa para quem divulgar notícias falsas 

sobre epidemias e pandemias no Estado.   

 

2. Requerimento de Urgência nº 043/2020, do Deputado Dr. Rafael Favatto, Líder do 

Patriotas, ao Projeto de Lei nº 229/2020, que dispõe sobre a suspensão da cobrança do 

Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), em decorrência da 

pandemia do coronavírus (COVID-19), na forma que menciona.  

 

3. Requerimento de Urgência nº 045/2020, do Deputado Alexandre Xambinho, Líder do 

PL, ao Projeto de Lei n.º 261/2020, que prevê a suspensão temporária dos atos destinados 

ao envio de certidões para protesto de débitos inscritos em dívida ativa, tributária ou não, 

no âmbito do Estado do Espírito Santo, durante o período de pandemia de Corona Vírus.  

 

4. Requerimento de Urgência nº 047/2020, do Deputado Vandinho Leite e outros, ao 

Projeto de Lei nº 269/2020 que declara a essencialidade para a saúde pública dos serviços 

de educação física, esportes e afins como forma de prevenir doenças físicas e mentais no 

âmbito do Estado do Espírito Santo.   

 

5. Requerimento de Urgência nº 049/2020, do Deputado Luciano Machado e outros, para o 

Projeto de Lei nº 214/2020, de sua autoria, que dispõe sobre a redução da remuneração 

dos Deputados Estaduais do Estado em 30% durante a pandemia do Coronavírus 

(COVID-19), na forma que menciona.  

 

6. Requerimento de Urgência nº 051/2020, do Deputado Marcelo Santos, Líder do Bloco 

Parlamentar, ao Projeto de Resolução n.º 07/2020, de sua autoria, que institui o “Plenário 

Virtual” para votação eletrônica das proposições(Com Emenda Substitutiva).  
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7. Indicação nº 774/2020, do Deputado Hudson Leal, ao Governador do Estado, para 

conceder gratificação Especial por Exercício de Atividade Insalubre, de caráter 

excepcional e temporária, aos servidores profissionais da saúde, em pleno exercício de 

suas atividades enquanto durar o período do estado de calamidade pública do Estado.  

 

8. Indicação nº 775/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao Governador do 

Estado, para instalação a instalação de um hospital de campanha para atendimento de 

pacientes com coronavírus em estado de baixa complexidade, no antigo e desativado 

Hotel Canto do Sol, em Jardim Camburi, município de Vitória, no Estado.  

 

9. Indicação nº 776/2020, do Deputado Adílson Espíndula, ao Governador do Estado, para 

patrolamento da Rodovia Bernardino Monteiro (ES080), reduzindo os transtornos 

enfrentados por motoristas que trafegam na referida Rodovia.   

 

 

 


