
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXPEDIENTE 

25ª SESSÃO ORDINÁRIA (VIRTUAL) DA 19ª LEGISLATURA 

DIA: 25.05.2020 - 15:00 HORAS 

 

1ª PARTE: EXPEDIENTE PARA SIMPLES DESPACHO: 

 

1. Ofício nº 010/2020, do Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 

encaminhando a prestação mensal referente ao mês de abril de 2020.  

 

2. Ofício nº 005/2020, do Deputado Theodorico Ferraço, comunicando a instalação da 

Frente Parlamentar de Acompanhamento e Fiscalização dos Recursos Federais, Estaduais 

e Municipais Empregados pelos Poderes Executivos Estadual e Municipais na Execução 

de despesas para o Combate à Pandemia do Covid-19, quando foram eleitos para 

Presidente, o Deputado Theodorico Ferraço e para Secretário Executivo, o Deputado 

Sergio Majeski.   

 

3. Mensagem nº 076/2020, do Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 

299/2020, que altera a Lei nº 11.102, de 27 de janeiro de 2020, visa a prorrogação do 

prazo para inscrição das famílias atingidas no Cadastro Único, devido à pandemia no 

novo coronavírus (COVID-19).  

 

4. Mensagem nº 077/2020, do Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 

300/2020, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Vitória o imóvel que 

especifica.  

 

5. Mensagem nº 078/2020, do Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 

301/2020, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Cariacica o imóvel que 

especifica.  

 

6. Mensagem nº 079/2020, do Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 

302/2020, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de João Neiva o imóvel 

que especifica.  

 

7. Mensagem nº 080/2020, do Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 

303/2020, que autoriza o Chefe do Poder Executivo a doar imóvel constituído de uma 

área de 1.160,89 m² localizada no Município de Pinheiros/ES, para a finalidade que 

indica e dá outras providências.  

 

8. Mensagem nº 081/2020, do Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 

304/2020, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Serra o imóvel que 

especifica.  
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9. Mensagem nº 082/2020, do Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 

305/2020, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Vargem Alta o imóvel 

que especifica.  

 

10. Projeto de Lei nº 298/2020, do Deputado Vandinho Leite, que dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Covid19 - coronavírus 

para autorizar o uso de cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento da doença.  

 

11. Projeto de Lei nº 306/2020, do Deputado Torino Marques, que autoriza o Governo do 

Estado a conceder abono salarial aos profissionais de saúde do sistema público estadual 

pela atuação durante o Estado de Calamidade provocado pelo COVID-19.  

 

12. Projeto de Decreto Legislativo nº 055/2020, 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 Pedro Canário/ES.   

 

13. Projeto de Decreto Legislativo nº 056/2020, 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 Irupi/ES.  

 

14. Requerimento nº 024/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, indicando o seu nome para 

adesão na Frente Parlamentar de acompanhamento e fiscalização dos recursos federais, 

estaduais e municipais empregados pelos Poderes Executivo Estadual e Municipais na 

execução de despesas para o combate à pandemia do Covid-19.  

 

 

2ª PARTE: EXPEDIENTE SUJEITO A DELIBERAÇÃO: 

 

 

15. Requerimento de Urgência nº 072/2020, do Deputado Marcos Garcia e outros, ao Projeto 

de Lei nº 256/2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições bancárias em 

funcionamento no Estado concederem aos seus clientes que possuem conta salário o 

acesso a todos os serviços bancários mediante aplicativo e internet banking e dá outras 

providências.  

 

16. Requerimento de Urgência nº 073/2020, do Deputado Fabrício Gandini, Líder do 

CIDADANIA, ao Projeto de Lei nº 300/2020, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 

Município de Vitória o imóvel que especifica.  

 

17. Requerimento de Urgência nº 074/2020, do Deputado Fabrício Gandini, Líder do 

CIDADANIA, ao Projeto de Lei nº 599/2019, de sua autoria, que declara patrimônio 

histórico material do Estado o Santuário-Basílica de Santo Antônio.  
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18. Requerimento de Urgência nº 075/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini e 

outros ao Projeto de Lei nº 290/2020 que altera a Lei nº 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.  

 

19. Requerimento nº 002/2020, do Deputado Fabrício Gandini, solicita a prorrogação do 

prazo da Comissão Especial de Fiscalização da Concessão da BR 101, por mais 180 

(cento e oitenta) dias.  

 

20. Indicação nº 855/2020, da Deputada Janete de Sá, à Mesa Diretora, para suspensão do 

recesso do mês de julho de 2020, estabelecido no inciso I, do art. 2º, do Regimento 

Interno.  

 

21. Indicação nº 856/2020, do Deputado Sergio Majeski, ao Governador do Estado, para 

Alteração na legislação estadual para que os micros e mini geradores que fizeram a 

adesão ao sistema de compensação de energia elétrica previsto na Resolução Normativa 

nº 482/2012 da ANEEL, sejam aqueles abrangidos pela Resolução Normativa nº 786 de 

17 de outubro de 2017. 

 

22. Indicação nº 857/2020, do Deputado Sergio Majeski, ao Governador do Estado, para 

Promoção de políticas que promovam a saúde mental da sociedade durante e após a 

pandemia da Covid-19.  

 

23. Indicação nº 858/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, para 

realização de obras para regularização e melhora no fornecimento de água no bairro 

jequitibá, Município de Irupi/ES. 

 

24. Indicação nº 859/2020, do Deputado Sergio Majeski, ao Governador do Estado, para 

suspensão do pagamento de jetons aos integrantes de conselhos de órgãos, empresas ou 

autarquias de governo durante a pandemia da COVID-19. 

 

25. Indicação nº 860/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao Governador do 

Estado, para garantir o amplo acesso às informações de interesse público com qualidade 

e transparência no Diário Oficial do Estado, diante da atualização e alteração do layout 

do site. 

 

26. Indicação nº 861/2020, do Deputado Doutor Hércules, ao Governador do Estado, para 

implantar o monitoramento do esgoto na região metropolitana e nas Cidades Polo do 

interior do Estado. 

 

27. Indicação nº 862/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, para 

contratação e utilização dos serviços de locução e audiovisual de produtores, 

profissionais e empresas capixabas nas campanhas publicitárias veiculadas pelo Governo 

do Estado. 
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28. Indicação nº 863/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, para 

intervir junto ao Governo Federal para adiamento do Exame Nacional do Ensino Médio 

de 2020. 

 

29. Indicação nº 864/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, para 

adoção das providências necessárias junto às Escolas de ensino da rede pública para 

adoção de mecanismos para aulas a distância. 

 

30. Indicação nº 865/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, para 

adoção das providências necessárias junto aos municípios para intensificar o reforço 

estudantil nas zonas rurais do Estado. 

 

31. Indicação nº 866/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, para 

adoção das providências necessárias para a ampliação do número de leitos de UTI 

(Unidade de terapia intensiva) no Estado. 

 

32. Indicação nº 867/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, para 

Adoção das providências necessárias para a ampliação do número de leitos de UTI 

(Unidade de terapia intensiva) nos Municípios do interior do Estado. 

 

33. Indicação nº 868/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, para 

adoção das providências necessárias, junto às Secretarias de Saúde Municipais do 

Estado, promover em domicílio o pré-natal das gestantes. 

 

34. Indicação nº 869/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, para 

adoção das providências necessárias junto aos presídios do Estado para utilização da 

mão-de-obra dos detentos para confecção de máscaras de proteção. 

 

35. Indicação nº 870/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, para 

adoção das providências necessárias junto às instituições financeiras, para a suspensão de 

cobranças de empréstimos, hipotecas e alienações realizadas pelos Bancos do Estado. 

 

36. Indicação nº 871/2020, do Deputado Alexandre Xambinho, ao Governador do Estado, 

para criação de uma linha de crédito aos Empreendedores de Pequenos Negócios com 

alguma restrição (negativado), no Programa de Microcrédito Emergencial Covid-19 (Juro 

Zero).   

 

37. Indicação nº 872/2020, do Deputado Alexandre Xambinho, ao Governador do Estado, 

para seja feita o remanejamento dos recursos do Fundo Soberano do Estado do Espírito 

Santo – FUNSES, para complementação da Linha de Microcrédito Emergencial Covid-

19 (Juro Zero), ao Empreendedor de pequeno negócio. 

 

38. Indicação nº 873/2020, do Deputado Alexandre Xambinho, ao Governador do Estado, 

para aumentar o valor disponível aos empreendedores de 5 mil para até 15 mil na Linha 

de Microcrédito Emergencial Covid-19 (Juro Zero), aos Empreendedores de Pequenos 

Negócios. 
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39. Indicação nº 874/2020, do Deputado Hudson Leal, ao Governador do Estado, para 

aquisição de 01 (uma) ambulância tipo UTI móvel para o município de Vila Valério/ES. 

 

40. Indicação nº 875/2020, do Deputado Hudson Leal, ao Governador do Estado, para 

aquisição de 01 (uma) ambulância tipo UTI móvel para o Município de Divino São 

Lourenço/ES. 

 

41. Indicação nº 876/2020, do Deputado Hudson Leal, ao Governador do Estado, para 

aquisição de 01 (uma) ambulância tipo UTI móvel para o Município de Ibitirama/ES. 

 

42. Indicação nº 877/2020, do Deputado Hudson Leal, ao Governador do Estado, para 

aquisição de 01 (uma) ambulância tipo UTI móvel para o Município de Mucurici. 

 

43. Indicação nº 878/2020, do Deputado Hudson Leal, ao Governador do Estado, para 

aquisição de 01 (uma) ambulância tipo UTI móvel para o Município de Mimoso do Sul. 

 

44. Indicação nº 879/2020, do Deputado Hudson Leal, ao Governador do Estado, para a 

instalação de hospitais de campanha anexos aos Hospitais Roberto Arnizaut Silvares – 

HRAS, em São Mateus, Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves e Hospital Dório 

Silva - HDS em Serra, para atendimento de pacientes com coronavírus em estado de 

baixa complexidade. 

 

45. Indicação nº 880/2020, do Deputado, ao Governador do Estado, para construção de uma 

Unidade Básica de Saúde no Distrito de Roseira, no Município de Alegre/ES. 


