
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXPEDIENTE 

20ª SESSÃO ORDINÁRIA (VIRTUAL) DA 19ª LEGISLATURA 

DIA: 12.05.2020 - 15:00 HORAS 

 

1ª PARTE: EXPEDIENTE PARA SIMPLES DESPACHO: 

 

1. Ofício nº 008/2020, do Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 

encaminhando o Relatório do Controle Interno na Prestação de Contas Anual 

devidamente ajustado em função da republicação da Receita Corrente Líquida do 

Tribunal de Contas do Estado, em complemento aos documentos da Prestação de Contas 

Anual, referente ao exercício de 2019.  

 

2. Ofício nº 019/2020, do Deputado Marcelo Santos, comunicando a sua filiação partidária 

ao PODEMOS, e, consequentemente, o seu respectivo desligamento do PDT.  

 

3. Projeto de Lei nº 284/2020, do Deputado Marcos Garcia, que proíbe a entrada e/ou 

permanência de pessoas utilizando capacetes ou quaisquer acessórios similares que 

promovam a ocultação da face em estabelecimentos e dá outras providências.  

 

4. Projeto de Decreto Legislativo nº 36/2020, da Mesa Diretora, que reconhece, para os fins 

do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a 

ocorrência do estado de calamidade pública no Município de Cariacica/ES.  

 

5. Projeto de Decreto Legislativo nº 37/2020, da Mesa Diretora, que reconhece, para os fins 

do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a 

ocorrência do estado de calamidade pública no Município de Itaguaçu/ES.  

 

6. Projeto de Decreto Legislativo nº 38/2020, da Mesa Diretora, que reconhece, para os fins 

do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a 

ocorrência do estado de calamidade pública no Município de Itapemirim/ES.  

 

7. Projeto de Decreto Legislativo nº 39/2020, da Mesa Diretora, que reconhece, para os fins 

do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a 

ocorrência do estado de calamidade pública no Município de Marataízes.  

 

8. Projeto de Decreto Legislativo nº 40/2020, da Mesa Diretora, que reconhece, para os fins 

do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a 

ocorrência do estado de calamidade pública no Município de Muqui/ES.  
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9. Projeto de Decreto Legislativo nº 41/2020, da Mesa Diretora, que reconhece, para os fins 

do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a 

ocorrência do estado de calamidade pública no Município de Muniz Freire/ES.  

 

10. Projeto de Decreto Legislativo nº 42/2020, da Mesa Diretora, que reconhece, para os fins 

do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, a 

ocorrência do estado de calamidade pública no Município de Baixo Guandu/ES.  

 

 

2ª PARTE: EXPEDIENTE SUJEITO A DELIBERAÇÃO: 

 

 

11. 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. 

 

12. Indicação nº 805/2020, do Deputado Sergio Majeski, ao Governador do Estado, para 

elaboração de um planejamento para suprir o aumento da demanda por vagas na Rede 

Pública de Ensino em decorrência da pandemia da COVID-19. 

 

13. Indicação nº 806/2020, do Deputado Sergio Majeski, ao Governador do Estado, para 

aquisição de tablets para os alunos de baixa renda e de zonas rurais, matriculados na 

Rede Estadual de Ensino. 

 

14. Indicação nº 807/2020, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, para 

instalação de torre de telefonia móvel na Comunidade Cabeceira do Perdido, município 

de Ibatiba/ES. 

 

15. Indicação nº 808/2020, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, para 

atuação dos serviços de psicologia e de serviço social para atender alunos de escolas 

públicas da Rede Pública Estadual, após a pandemia do (COVID-19). 

 

 

 


