
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXPEDIENTE 

39ª SESSÃO ORDINÁRIA (VIRTUAL) DA 19ª LEGISLATURA 

DIA: 24.06.2020 - 09:00 HORAS 

 

1ª PARTE: EXPEDIENTE PARA SIMPLES DESPACHO: 

 

 

1. Emenda Substitutiva nº 001/2020, do Deputado Bruno Lamas, ao Projeto de Lei nº 

347/2020, de sua autoria, que autoriza a concessão e permuta de bens públicos a executar 

ações de identificação, de demarcação, de cadastramento, de registro e de fiscalização 

dos bens imóveis do Estado e a regularizar as ocupações desses imóveis, inclusive de 

assentamentos informais de baixa renda, além de outras disposições.  

 

2. Projeto de Lei nº 363/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, que declara a 

essencialidade dos cursos de formação profissional para ingresso nas carreiras vinculadas 

à segurança pública no Estado.  

 

3. Projeto de Lei nº 364/2020, do Deputado Capitão Assumção, que determina aos 

hospitais, clínicas e estabelecimentos congêneres, obrigados a disponibilizar aos 

pacientes o tratamento médico de ozonioterapia de caráter complementar para os casos 

em que for constatado o Covid-19, no âmbito do Estado.  

 

4. Requerimento de Informação nº 059/2020, do Deputado Vandinho Leite e outros, ao 

Secretário de Estado de Saúde, solicitando cópia integral do processo que objetivou a 

aquisição de ventilador pulmonar, dentre outras matérias correlatas.  

 

5. Requerimento de Informação nº 060/2020, do Deputado Carlos Von ao Secretário de 

Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, sobre informações relativas à ocorrência 

de poluição no Rio Laranjeiras, localizado ao lado do SESC de Aracruz, na Praia 

Formosa, Santa Almeida, o qual apresenta modificações em sua normalidade biológica.  

 

 

2ª PARTE: EXPEDIENTE SUJEITO A DELIBERAÇÃO: 

 

 

6. Requerimento de Urgência nº 92/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini e outros, 

ao Projeto de Lei nº 339/2020, de sua autoria, 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.  
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7. Requerimento de Urgência nº 096/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini e 

outros, ao Projeto de Lei nº 598/2019, de sua autoria, que dispõe sobre a devolução do 

valor pago da matrícula nos estabelecimentos de ensino superior localizados no Estado. 

 

8. Indicação nº 1192/2020, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, ao Governador do 

Estado, para aplicar ao Militar Estadual na forma do art. 14 §8º da Constituição Federal 

do Brasil, o princípio da anterioridade, insculpido no art. 16, também da Carta Magna 

Brasileira. 

 

9. Indicação nº 1193/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, para 

implantação uma ciclovia na via que interliga os bairros de Serra Dourada e Porto Canoa, 

no Município de Serra/ES. 

 

10. Indicação nº 1194/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, para 

instalação de arenas de verão nas areias das praias do Município de Anchieta/ES. 

 

11. Indicação nº 1195/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, para 

instalação de arenas de verão nas areias das praias do Município de Vitória/ES. 

 

12. Indicação nº 1196/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, para 

instalação de arenas de verão nas areias das praias do Município de Marataízes/ES. 

 

13. Indicação nº 1197/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, para 

instalação de arenas de verão nas areias das praias do Município de Piúma/ES. 

 

14. Indicação nº 1198/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, para 

instalação de arenas de verão nas areias das praias do Município de Vila Velha/ES. 

 

15. Indicação nº 1199/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, para 

instalação de arenas de verão nas areias das praias do Município de Serra/ES. 

 

16. Indicação nº 1200/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, para 

instalação de arenas de verão nas areias das praias do Município de São Mateus/ES. 

 

17. Indicação nº 1201/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, para 

realização de fiscalização, por parte do PROCON, nos preços dos remédios usados no 

tratamento para o Coronavírus (Covid -19) no Estado. 

 

18. Indicação nº 1202/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, para 

sejam disponibilizados todos os medicamentos usados no combate ao Covid-19, nos 

Municípios do Estado. 

 

19. Indicação nº 1203/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, para 

cumprir o prazo de entrega dos exames que diagnosticam a presença do vírus da COVID-

19. 
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20. Indicação nº 1204/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, para 

adquirir os testes que detecta o Covid-19 desenvolvidos pela Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES), e seja efetuada a testagem em massa da população capixaba. 

 

21. Indicação nº 1205/2020, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, ao Governador do 

Estado, para instalação de torre de telefonia móvel e internet na Comunidade de Nova 

Lima, localizada no Município de São Mateus/ES.  

 

 


