
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXPEDIENTE 

22ª SESSÃO ORDINÁRIA (VIRTUAL) DA 19ª LEGISLATURA 

DIA: 18.05.2020 - 15:00 HORAS 

 

1ª PARTE: EXPEDIENTE PARA SIMPLES DESPACHO: 

 

1. Ofício nº 002/2020, do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, encaminhando 

resposta ao Requerimento de Informação nº 020/2020, do Deputado Sergio Majeski.  

 

2. Ofício nº 009/2020, do Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 

encaminhando Relatório de Atividades do 1º trimestre de 2020.  

 

3. Projeto de Lei nº 287/2020, do Deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre as 

empresas concessionárias e permissionárias prestadoras de transporte público obrigadas a 

disponibilizar produtos antissépticos dentro de todos os coletivos, no âmbito do Estado 

do Espirito Santo.  

 

4. Projeto de Lei nº 288/2020, do Deputado Marcos Garcia, que proíbe a suspensão e/ou a 

rescisão dos contratos de prestação de serviços dos planos de saúde durante a vigência do 

Plano de Contingência do Novo coronavírus (Covid-19) e dá outras providências.  

 

5. Projeto de Lei nº 290/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que altera a Lei nº 

a Lei Nº 6.999, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, consolidando e atualizando as normas do 

tributo, e dá outras providências.  

 

6. Projeto de Lei nº 291/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe sobre o 

atendimento bancário no Estado do Espírito Santo durante o estado de calamidade na 

saúde pública causado pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19), e dá outras 

providências.  

 

7. Projeto de Lei nº 293/2020, do Deputado Doutor Hércules, que estabelece procedimento 

virtual de informações e acolhimento dos familiares de pessoas internadas com doenças 

infectocontagiosas, durante endemias, epidemias ou pandemias, em hospitais públicos, 

privados ou de campanha sediados no Estado.  

 

8. Projeto de Decreto Legislativo nº 043/2020, do Deputado Euclério Sampaio, que dispõe 

sobre a suspensão das penalidades referente a abertura fora do prazo de inventários 

durante a Pandemia no Espírito Santo.  
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9. Projeto de Resolução nº 009/2020, da Mesa Diretora, que dispõe sobre eleição de cargo 

vago na Mesa Diretora durante o período em que ocorrerem as sessões virtuais. 

 

10. Requerimento nº 005/2020, do Deputado Alexandre Xambinho e outros, de formação da 

Frente Parlamentar de Proteção e Recuperação Econômica e Social do 

Empreendedorismo Capixaba.  

 

 

2ª PARTE: EXPEDIENTE SUJEITO A DELIBERAÇÃO: 

 

 

11. Requerimento de Urgência nº 071/2020, da Mesa Diretora ao Projeto de Resolução nº 

009/2020, que dispõe sobre eleição de cargo vago na Mesa Diretora durante o período 

em que ocorrerem as sessões virtuais. 

 

12. Indicação nº 818/2020, da Deputada Janete de Sá, ao Governador do Estado, para 

instalação de Secretarias e Órgãos Públicos Estaduais no Município de Cariacica/ES, a 

exemplo do CRE Metropolitano e do IEMA.  

 

13. Indicação nº 819/2020, do Deputado Marcos Garcia, ao Governador do Estado, para 

tabelamento e divulgação dos preços dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI - 

com o objetivo de permitir ao consumidor o conhecimento da cobrança indevida destes. 

 

14. Indicação nº 820/2020, do Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para que a 

Secretaria de Estado de Saúde, possa revisar a Nota Técnica Covid-19 N° 25/2020 - 

SESA/GS no sentido de adotar a recomendação do Conselho Federal de Medicina, no 

tratamento de pacientes portadores de Covid-19 com a cloroquina e hidroxicloroquina. 

 

15. Indicação nº 821/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, para 

reforço da segurança pública para os produtores de café e municípios cafeicultores 

durante o período de colheita e distribuição que se inicia no dia 14 de maio de 2020. 

 

16. Indicação nº 822/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, para 

ampliação de linha de ônibus no Município de Vitória/ES. 

 

17. Indicação nº 823/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, para 

ampliação de linha do Sistema Transcol para criar uma rota da linha que liga ao Terminal 

de Laranjeiras passando pela Avenida Leitão da Silva, em Vitória/ES. 

 

18. Indicação nº 824/2020, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, ao Governador do 

Estado, para aquisição de equipamentos médico hospitalares e instalação de UTI’S para a 

Associação de Beneficência e Cultura de João Neiva mantenedora do Hospital e 

Maternidade Sagrado Coração de Maria situado no Município de João Neiva/ES. 
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19. Indicação nº 825/2020, do Deputado Fabrício Gandini, ao Governador do Estado, para 

que as concessionárias de serviços públicos, prestadoras do serviço de fornecimento de 

energia elétrica, que flexibilizem as regras de acordos de parcelamento de débitos para 

pessoas jurídicas, dispensando a exigibilidade de pagamento de parcela maior de entrada 

(50% do débito), sem prejuízo da regular e ininterrupta prestação dos serviços. 

 

20. Indicação nº 826/2020, da Deputada Iriny Lopes, ao Governador do Estado, para prover 

uma renda mínima emergencial aos empreendedores solidários, enquanto perdurar a 

situação de emergência ou calamidade pública causada pela pandemia do Covid-19 

(Coronavírus). 

 

21. Indicação nº 827/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao Governador do 

Estado, para proceder o pagamento da bonificação por desempenho até o mês de julho de 

2020 para os profissionais em efetivo exercício, no âmbito da Secretaria de Estado da 

Educação, conforme previsão na Lei Complementar nº 504, de 20 de novembro de 2009, 

e no Decreto Nº 2761-R, de 31 de maio de 2011. 

 

22. Indicação nº 828/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, para 

adquirir respiradores pulmonares para auxiliar no tratamento de pacientes graves de 

Coronavírus (Covid-19). 

 

23. Indicação nº 829/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, para 

disponibilizar equipes nos terminais da Grande Vitória, no intuito de organizar o 

distanciamento necessário perante a pandemia do Coronavírus (Covid-19). 

 


