
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXPEDIENTE 

19ª SESSÃO ORDINÁRIA (VIRTUAL) DA 19ª LEGISLATURA 

DIA: 11.05.2020 - 15:00 HORAS 

 

1ª PARTE: EXPEDIENTE PARA SIMPLES DESPACHO: 

 

1. Mensagem nº 031/2020, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

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

 

2. Mensagem nº 035/2020, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

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

 

3. Mensagem nº 036/2020, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

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

 

4. Mensagem nº 037/2020, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 009/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini.  

 

5. Mensagem nº 038/2020, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 010/2020, do Deputado Vandinho Leite.  

 

6. Mensagem nº 039/2020, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 011/2020, do Deputado Vandinho Leite.  

 

7. Mensagem nº 041/2020, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 012/2020, do Deputado Vandinho Leite.  

 

8. Mensagem nº 042/2020, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

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

 

9. Mensagem nº 043/2020, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

Requerimento de Informação nº 003/2020, do Deputado Adílson Espíndula.  

 

10. Mensagem nº 044/2020, do Governador do Estado, encaminhando resposta ao 

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

 

11. Projeto de Lei nº 281/2020, do Deputado Euclério Sampaio, que proíbe a cobrança da 

tarifa de pedágio da ponte Darcy Castello de Mendonça (Terceira Ponte) até que seja 

instalado proteção contra suicídio conforme estabelecido pela Lei nº 10.996/2019.  
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12. Projeto de Lei nº 282/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe sobre a 

vedação da obrigatoriedade do prévio pagamento de impostos e/ou taxas preexistentes 

como condicionante para a retirada de veículos apreendidos e/ou depositados nos pátios 

autorizados para a sua guarda, e dá outras providências.  

 

13. Projeto de Lei nº 283/2020, do Deputado Bruno Lamas, que institui a instalação, nas vias 

urbanas e rodovias estaduais do Espírito Santo, de instrumentos eletrônicos luminosos de 

medição de velocidade e dá outras providências.  

 

14. Requerimento de Informação nº 030/2020, do Deputado Vandinho Leite, ao Secretário de 

Estado de Saúde, solicitando informação referente a oferta de leitos em UTIs e Leitos 

comuns no Estado.  

 

15. Requerimento de Informação nº 031/2020, do Deputado Bruno Lamas ao Secretário de 

Estado de Educação, sobre valores investidos em obras (reforma, construção, ampliação 

e manutenção) na educação, no ano de 2019, dentre outra matéria correlata.  

 

16. Requerimento de Informação nº 032/2020, do Deputado Bruno Lamas a Superintendente 

Estadual de Comunicação Social Secretário de Estado, solicitando a relação das despesas 

realizadas pelo Estado, por meio das agências contratadas para publicidade, com pessoas 

físicas e jurídicas, entre o mês de janeiro de 2019 e abril de 2020.  

 

17. Requerimento de Informação nº 033/2020, do Deputado Bruno Lamas ao Secretário de 

Estado de Educação, solicitando o cronograma, bem como, informado o andamento das 

obras da Escola Aristóbulo Barbosa Leão, localizada no Parque Residencial Laranjeiras, 

Serra/ES.  

 

18. Requerimento de Informação nº 034/2020, do Deputado Bruno Lamas ao Secretário de 

Estado de Desenvolvimento, os valores empenhados e os que ainda serão pelo Governo 

do Estado na obra da rodovia Av. Talma Rodrigues Ribeiro, ligando Laranjeiras a 

Jacaraípe, no Município de Serra/ES.  

 

19. Requerimento de Informação nº 035/2020, do Deputado Bruno Lamas ao Secretário de 

Estado de Mobilidade e Infraestrutura, sobre a obra de revitalização da Rodovia ES-010, 

em especial o trecho que corta a Grande Jacaraípe (Av. Abdo Saad), acerca de eventual 

licitação, disponibilidade financeira, cronograma - início e conclusão da obra.  

 

20. Requerimento de Informação nº 036/2020, do Deputado Bruno Lamas ao Secretário de 

Estado de Saúde, sobre a existência de parceria firmada entre Governo do Estado e 

Prefeitura da Serra para a gestão do Hospital Materno Infantil da Serra, bem como a 

descrição pormenorizada dos valores empenhados pelo Governo estadual no auxílio à 

municipalidade referentes à citada obra pública.  

 

21. Requerimento de Informação nº 037/2020, do Deputado Bruno Lamas ao Secretário de 

Estado de Saúde, sobre o número de leitos abertos e sua respectiva localização no âmbito 

do Estado, para o fim específico de tratamento de pacientes infectados com Covid-19. 
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2ª PARTE: EXPEDIENTE SUJEITO A DELIBERAÇÃO: 

 

 

22. Requerimento de Urgência nº 052/2020, do Deputado Dr. Rafael Favatto, Líder do 

Patriotas, ao Projeto de Lei nº 259/2020, que cria a Licença de Ir e Vir - Resguardando a 

Saúde. 

 

23. Requerimento de Urgência nº 055/2020, do Deputado Dr. Rafael Favatto, Líder do 

Patriotas, ao Projeto de Lei nº 253/2020, que dispõe sobre a antecipação da comemoração 

de feriados. 

 

24. Requerimento de Urgência nº 062/2020, do Deputado Dr. Rafael Favatto, Líder do 

Patriotas, ao Projeto de Lei nº 227/2020, que dispõe sobre a autorização ao Poder 

Executivo a majorar em até 100% (cem por cento) a alíquota incidente de ICMS para 

cigarro, charuto, cigarrilha, fumo e artigos correlatos 

 

25. Requerimento de Urgência nº 063/2020, do Deputado Dr. Rafael Favatto, Líder do 

Patriotas, ao Projeto de Lei nº 225/2020, que compila ações de natureza pública e 

privada, enquanto vigorar a quarentena de isolamento social, em decorrência da 

pandemia do coronavírus - COVID 19 (SarsCov-2) e dá outras providências 

 

26. Requerimento de Urgência nº 067/2020, do Deputado Dr. Rafael Favatto, Líder do 

Patriotas, ao Projeto de Lei nº 223/2020 , que dispõe sobre a prorrogação de prazo de 

recolhimento dos débitos relativos ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 

de Comunicação - ICMS, aos contribuintes que específica, em função dos impactos 

econômicos e sociais decorrentes da decretação de calamidade pública, em decorrência 

da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Estado e dá outras 

providências. 

 

27. Indicação nº 777/2020, do Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para adoção 

das medidas para que subsidie, como forma de compensação pecuniária, as empresas 

concessionárias municipais e estaduais prestadoras do serviço de transporte público 

coletivo, neste período de pandemia. 

 

28. Indicação nº 778/2020, do Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para adoção 

de medidas necessárias para impedir a continuidade dos guinchamentos de veículos no 

Estado decorrentes de inadimplência do pagamento do licenciamento veicular enquanto 

perdurar a pandemia. 

 

29. Indicação nº 779/2020, do Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para que os 

materiais de proteção sanitária sejam disponibilizados aos Agentes Penitenciários. 
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30. Indicação nº 780/2020, do Deputado Enivaldo dos Anjos, ao Governador do Estado, para 

dispensa de incidência de multas e juros de mora, durante determinado período, em 

relação ao débito do pagamento do imposto sobre a propriedade de veículo automotor, 

provocado pela pandemia de coronavírus. 

 

31. Indicação nº 781/2020, do Deputado Doutor Hércules, ao Governador do Estado, para 

implantar nos hospitais e locais de grande circulação de cabines ou corredores de 

desinfecção. 

 

32. Indicação nº 782/2020, do Deputado Iriny Lopes, ao Governador do Estado, para instituir 

gratificação extraordinária de combate ao Covid-19 aos servidores profissionais de saúde 

da administração pública estadual durante o período de reconhecimento do Estado de 

calamidade de saúde pública, com os critérios de concessão e os limites da gratificação 

fixados em ato do Poder Executivo. 

 

33. Indicação nº 784/2020, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, para 

Instalação de torre de telefonia móvel no assentamento Luiz Taliuly Neto, distrito de São 

Miguel do Caparaó, Município de Guaçuí/ES. 

 

34. Indicação nº 785/2020, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, ao Governador do 

Estado, para pagamento de adicional de insalubridade aos conselheiros tutelares do no 

período de calamidade pública causada pela pandemia Covid-19. 

 

35. Indicação nº 786/2020, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, ao Governador do 

Estado, para pagamento de adicional de insalubridade aos Policiais Civis do Estado no 

período de calamidade pública causada pela pandemia Covid-19. 

 

36. Indicação nº 787/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, para 

pagamento de adicional de insalubridade para compensar a exposição dos profissionais 

de saúde, que trabalham em hospitais, clínicas e afins, diretamente ou indiretamente em 

contato com o público, em unidades responsáveis pelo recebimento de pacientes, que se 

encontram na linha da frente no combate ao Covid-19. 

 

37. Indicação nº 788/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, para 

intensificar a fiscalização pela Guarda Municipal na Rua Leopoldina, no Bairro Jardim 

América, Município de Cariacica/ES. 

 

38. Indicação nº 789/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, para 

desenvolver uma capa protetora inflável a base ozônio para desinfetar profissionais que 

trabalham em hospitais, clínicas e afins. 

 

39. Indicação nº 791/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, para 

realizados serviços de podagem na Rua Belo Horizonte, no Bairro Itapuã, Município de 

Vila Velha/ES, pois se encontra coberta por mato. 
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40. Indicação nº 792/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Governador do 

Estado, para concessão de isonomia da ajuda de custo mensal prevista na Lei 

Complementar nº 850, de 17 de março de 2017, que instituiu o Serviço Voluntário de 

Interesse Policial - SVIP a policiais civis do Estado. 

 

41. Indicação nº 794/2020, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, ao Governador do 

Estado, para recapeamento asfáltico da rodovia ES161, no trecho que liga os Municípios 

de Castelo/ES a Venda Nova do Imigrante/ES. 

 

42. Indicação nº 795/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, para 

ampliação de linha do sistema TRANSCOL. 

 

43. Indicação nº 796/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, para 

aprimoramento da plataforma de educação a distância aplicada durante a pandemia. 

 

44. Indicação nº 797/2020, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, ao Governador do 

Estado, para recapeamento asfáltico da Rodovia ES161, no trecho que liga Coutinho, 

Distrito de Cachoeiro de Itapemirim ao Município de Castelo/ES. 

 

45. Indicação nº 798/2020, do Deputado Doutor Hércules, ao Governador do Estado, para 

implantar nos hospitais, unidades de saúde, terminais rodoviários, rodoviárias, centrais de 

abastecimento (Ceasa) e demais locais de grande circulação de pessoas, cabines ou 

corredores de desinfecção. 

 

46. Indicação nº 799/2020, do Deputado Bruno Lamas, ao Governador do Estado, para 

reforma e ampliação do Campo de Futebol do Grêmio, localizado na Rua Rio Branco, nº 

668/748 – bairro Parque Jacaraípe – Serra/ES. 

 

47. Indicação nº 800/2020, do Deputado Bruno Lamas, ao Governador do Estado, para 

transferência e instalação de Secretarias e Órgãos Públicos do Estado, para o Município 

da Serra/ES. 

 

48. Indicação nº 802/2020, do Deputado Bruno Lamas, ao Governador do Estado, para 

prorrogar por 60 (sessenta) dias o recolhimento do IPVA no Estado. 

 

49. Indicação nº 803/2020, do Deputado Hudson Leal, ao Governador do Estado, para 

aquisição de um (01) secador de café, para o Município de Mimoso do Sul/ES. 

 

50. Indicação nº 804/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao Governador do 

Estado, para disponibilize um número de contato telefônico via WhatsApp para 

denúncias de agressão às mulheres vítimas de violência física, sexual e psicológica. 

 

 

 


