
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXPEDIENTE 

40ª SESSÃO ORDINÁRIA (VIRTUAL) DA 19ª LEGISLATURA 

DIA: 29.06.2020 - 15:00 HORAS 

 

1ª PARTE: EXPEDIENTE PARA SIMPLES DESPACHO: 

 

 

1. Ofício nº 006/2020, do Deputado Alexandre Xambinho, comunicando a instalação da 

Frente Parlamentar de Proteção e Recuperação Econômica e Social do 

Empreendedorismo Capixaba, quando foram eleitos para Presidente, o Deputado 

Alexandre Xambinho e para Secretário Executivo, o Deputado Adilson Espíndula.  

 

2. Ofício nº 007/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, comunicando a instalação da 

Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental, quando foram eleitos para Presidente, o 

Deputado Dr. Emílio Mameri e para Secretário Executivo, o Deputado Cel. Alexandre 

Quintino.  

 

3. Ofício de Origem Externa n º 022/2020/332/2019, da Caixa Econômica Federal, 

notificando o crédito de recursos financeiros que especifica.  

 

4. Ofício de Origem Externa nº 023/2020/142/2020, do Secretário de Estado da Fazenda, 

encaminhando cópias dos extratos dos Regimes Especiais de Obrigações Acessórias - 

REOA’S, bem como Termos de Acordo, que relacionam.  

 

5. CI de Origem Externa, SEFAZ/GETRI/Turmas de Julgamento nº 024/2020/008/2020, do 

Relator e Julgador da 3ª Turma Julgamento da Primeira Instanciado extrato que trata do 

Regime Especial de Obrigação Acessória - REOA, que especifica.  

 

6. Mensagem nº 097/2020, do Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 

353/2020, que altera o caput do art. 4º da Lei nº 10.630, de 28 de março de 2017, visando 

alterar para 3,5% (três e meio por cento) o percentual determinado no inciso II do Art. 4.º 

do ato normativo, tendo em vista que o prazo constante nesta Lei expirou em 31 de maio 

de 2020.   

 

7. Mensagem nº 098/2020, do Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 

354/2020, que altera a Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o 

ICMS, visando internalizar os Convênios tornando mais célere a prorrogação dos 

benefícios já existentes na legislação tributária do Estado.  

 

8. Projeto de Lei nº 366/2020, do Deputado Torino Marques, que altera o artigo 1º da Lei nº 

11.134, de 02 de junho de 2020, dando prazo indeterminado aos Laudos do Transtorno 

do Espectro Autista (TEA).  
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9. Projeto de Lei nº 367/2020, do Deputado Doutor Hércules, que dispõe sobre a garantia de 

acomodações aos profissionais de saúde enquanto perdurarem os efeitos do estado de 

calamidade pública.  

 

10. Projeto de Lei nº 368/2020, do Deputado Doutor Hércules, que acrescenta item ao Anexo 

(I) único da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo o Dia Estadual de 

Conscientização de Raquitismo Hipofosfatêmico.  

 

11. Projeto de Lei nº 369/2020, do Deputado Marcos Garcia, que cria Programa de Reforço 

Escolar.  

 

12. Projeto de Lei nº 370/2020, do Deputado Dary Pagung, que dispõe sobre a saída de 

alimentos excedentes não comercializados destinados ao consumo humano, por doação, 

nos estabelecimentos comerciais localizados no Estado.  

 

13. Projeto de Lei nº 371/2020, do Deputado Euclério Sampaio, que dispõe sobre a criação 

da Central de Informações sobre pacientes internados na rede estadual de saúde durante a 

pandemia do novo coronavírus - COVID-19 e dá outras providências.  

 

14. Projeto de Resolução nº 012/2020, do Deputado Bruno Lamas, que cria a Comissão 

Permanente de Combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, alterando 

dispositivos do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15.7.2009.  

 

15. Requerimento de Informação nº 061/2020, do Deputado Sergio Majeski ao Secretário de 

Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, solicitando dados gerais do relatório 

realizado que fundamentaram a publicação no site do IEMA de título “IEMA constata 

melhora na qualidade do ar da Grande Vitória durante período de isolamento social, 

dentre outras matérias correlatas”.  

 

16. Requerimento de Informação nº 062/2020, do Deputado Sergio Majeski ao Secretário de 

Estado da Educação, sobre medidas acerca do retorno às aulas.  

 

17. Requerimento de Informação nº 063/2020, do Deputado Vandinho Leite e outros, 

solicitando cópia integral dos processos nº 88791149, 86490176, 88802990 e 88690067, 

bem como de pagamentos se porventura foram realizados em autos diversos, atestes de 

fiscais, notas fiscais dos serviços, etc.  

 

18. Requerimento nº 033/2020, da Deputada Janete de Sá e outros, de destaque para votação 

da Emenda nº 068, ao Projeto de Lei nº 270/2020, que dispõe sobre a LDO-2021.  
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19. Requerimento nº 034/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, nos termos do 

artigo 81, §3º do Regimento Interno, que seja retirada da Comissão de Justiça, o Projeto 

de Lei nº 58/2019, de sua autoria, que altera a Lei nº 10.690, de 05 de julho de 2017, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas prestadoras de serviços, quando 

solicitadas a comparecer nos endereços residenciais ou comerciais de seus consumidores, 

informarem previamente sobre os dados do funcionário habilitado a realizar o serviço no 

local.  

 

20. Requerimento nº 035/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, nos termos do 

artigo 81, §3º do Regimento Interno, que seja retirada da Comissão de Justiça, o Projeto 

de Lei nº 564/2019, de sua autoria, que obriga as concessionárias de energia elétrica do 

Estado do Espírito Santo a disponibilizarem pela internet a medição do consumo de 

energia elétrica em tempo real aos usuários do serviço.  

 

 

2ª PARTE: EXPEDIENTE SUJEITO A DELIBERAÇÃO: 

 

 

21. 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.  

 

22. Parecer oral, da Comissão de Justiça, pela rejeição do despacho denegatório do Senhor 

Presidente da Mesa Diretora, nos termos do art. 81 § 3.º do Regimento Interno, ao 

Projeto de Lei nº 555/2019, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que institui o Selo 

“Empresa Amiga da Saúde da Criança” para as empresas públicas e privadas que 

desenvolverem e divulgarem campanhas de arrecadação de verbas, materiais, 

equipamentos e insumos para auxiliar no tratamento do câncer infantojuvenil, no âmbito 

do Estado.  

 

23. Indicação nº 1206/2020, do Deputado Hudson Leal, ao Governador do Estado, para 

aquisição de 01 (um) Caminhão Carroceria de Madeira para o Município de Mimoso do 

Sul/ES. 

 

24. Indicação nº 1207/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para doação do antigo imóvel onde funcionava a delegacia de polícia civil no Município 

de Rio Novo do Sul/ES. 

 

25. Indicação nº 1208/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para disponibilize o teste rápido para o COVID-19 ao Município de Guarapari/ES. 

 

26. Indicação nº 1209/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Aracruz, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer culto 

passem a ser considerados como atividade essencial. 
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27. Indicação nº 1210/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Colatina, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer culto 

passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

28. Indicação nº 1211/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Cariacica, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer culto 

passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

29. Indicação nº 1212/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Guarapari, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer culto 

passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

30. Indicação nº 1213/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de São Mateus, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

31. Indicação nº 1214/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Serra, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer culto 

passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

32. Indicação nº 1215/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Viana, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer culto 

passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

33. Indicação nº 1216/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Vila Velha, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

34. Indicação nº 1217/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Barra de São Francisco, para estabelecer que igrejas e templos de 

qualquer culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

35. Indicação nº 1218/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Castelo, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer culto 

passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

36. Indicação nº 1219/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Marataízes, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

37. Indicação nº 1220/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, para estabelecer que igrejas e templos de 

qualquer culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 



         EXPEDIENTE DA 40ª  SESSÃO ORDINÁRIA (VIRTUAL) DA 19.ª LEGISLATURA – 29.06.2020. 
5 

38. Indicação nº 1221/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Nova Venécia, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

39. Indicação nº 1222/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, para estabelecer que igrejas e templos de 

qualquer culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

40. Indicação nº 1223/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, para estabelecer que igrejas e templos de 

qualquer culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

41. Indicação nº 1224/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Itapemirim, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

42. Indicação nº 1225/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Afonso Cláudio, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

43. Indicação nº 1226/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Jaguaré, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer culto 

passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

44. Indicação nº 1227/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Baixo Guandu, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

45. Indicação nº 1228/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Conceição da Barra, para estabelecer que igrejas e templos de 

qualquer culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

46. Indicação nº 1229/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Guaçuí, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer culto 

passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

47. Indicação nº 1230/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Alegre, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer culto 

passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

48. Indicação nº 1231/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Anchieta, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer culto 

passem a ser considerados como atividade essencial. 
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49. Indicação nº 1232/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Iúna, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer culto 

passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

50. Indicação nº 1233/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Pedro Canário, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

51. Indicação nº 1234/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Pinheiros, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer culto 

passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

52. Indicação nº 1235/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Sooretama, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

53. Indicação nº 1236/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Ibatiba, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer culto 

passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

54. Indicação nº 1237/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Mimoso do Sul, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

55. Indicação nº 1238/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Santa Teresa, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

56. Indicação nº 1239/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Vanda Nova, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

57. Indicação nº 1240/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Ecoporanga, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

58. Indicação nº 1241/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Fundão, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer culto 

passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

59. Indicação nº 1242/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Pancas, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer culto 

passem a ser considerados como atividade essencial. 
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60. Indicação nº 1243/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Piúma para estabelecer que igrejas e templos de qualquer culto 

passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

61. Indicação nº 1245/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Boa Esperança, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

62. Indicação nº 1244/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Alfredo Chaves, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

63. Indicação nº 1246/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Iconha, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer culto 

passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

64. Indicação nº 1247/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Irupi, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer culto 

passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

65. Indicação nº 1248/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Itaguaçu, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer culto 

passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

66. Indicação nº 1249/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Itarana, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer culto 

passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

67. Indicação nº 1250/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de João Neiva, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

68. Indicação nº 1251/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Marechal Floriano, para estabelecer que igrejas e templos de 

qualquer culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

69. Indicação nº 1252/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Marilândia, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

70. Indicação nº 1253/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Montanha, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer culto 

passem a ser considerados como atividade essencial. 
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71. Indicação nº 1254/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Muniz Freire, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

72. Indicação nº 1255/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Muqui, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer culto 

passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

73. Indicação nº 1256/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Rio Bananal, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

74. Indicação nº 1257/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Vargem Alta, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

75. Indicação nº 1258/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Vila Valério, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

76. Indicação nº 1259/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Brejetuba, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer culto 

passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

77. Indicação nº 1260/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Conceição do Castelo, para estabelecer que igrejas e templos de 

qualquer culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

78. Indicação nº 1261/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Governador Lindenberg, para estabelecer que igrejas e templos de 

qualquer culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

79. Indicação nº 1262/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Ibiraçu, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer culto 

passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

80. Indicação nº 1263/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Jerônimo Monteiro, para estabelecer que igrejas e templos de 

qualquer culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

81. Indicação nº 1264/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Santa Leopoldina, para estabelecer que igrejas e templos de 

qualquer culto passem a ser considerados como atividade essencial. 
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82. Indicação nº 1265/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de São Roque do Canaã, para estabelecer que igrejas e templos de 

qualquer culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

83. Indicação nº 1266/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Água Doce do Norte, para estabelecer que igrejas e templos de 

qualquer culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

84. Indicação nº 1267/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Águia Branca, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

85. Indicação nº 1268/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Alto Rio Novo, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

86. Indicação nº 1269/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Apiacá, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer culto 

passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

87. Indicação nº 1270/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Atílio Vivacqua, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

88. Indicação nº 1271/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Divino São Lourenço, para estabelecer que igrejas e templos de 

qualquer culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

89. Indicação nº 1272/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Dores do Rio Preto, para estabelecer que igrejas e templos de 

qualquer culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

90. Indicação nº 1273/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Ibitirama, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer culto 

passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

91. Indicação nº 1274/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Laranja da Terra, para estabelecer que igrejas e templos de 

qualquer culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

92. Indicação nº 1275/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Mucurici, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer culto 

passem a ser considerados como atividade essencial. 
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93. Indicação nº 1276/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Ponto Belo, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

94. Indicação nº 1277/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Presidente Kennedy, para estabelecer que igrejas e templos de 

qualquer culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

95. Indicação nº 1279/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de São Domingos do Norte, para estabelecer que igrejas e templos de 

qualquer culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

96. Indicação nº 1280/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de São José do Calçado, para estabelecer que igrejas e templos de 

qualquer culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

97. Indicação nº 1281/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Vila Pavão, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

98. Indicação nº 1282/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Bom Jesus do Norte, para estabelecer que igrejas e templos de 

qualquer culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

99. Indicação nº 1283/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Mantenópolis, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer 

culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

100. Indicação nº 1284/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Linhares, para estabelecer que igrejas e templos de qualquer culto 

passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

101. Indicação nº 1285/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Presidente da 

Câmara Municipal de Domingos Martins, para estabelecer que igrejas e templos de 

qualquer culto passem a ser considerados como atividade essencial. 

 

102. Indicação nº 1286/2020, do Deputado Doutor Hércules, ao Governador do Estado, 

para liberar o acesso gratuito à internet banda larga para professores e alunos da rede 

pública estadual. 

 

103. Indicação nº 1287/2020, do Deputado Doutor Hércules, ao Governador do Estado, 

para criação de linha de crédito subsidiado destinada ao financiamento da compra de 

computadores pessoais, aparelhos de telefonia móvel e tablets para os professores e 

alunos da rede pública estadual de ensino, para a prestação de atividades pedagógicas. 
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104. Indicação nº 1288/2020, da Comissão de Saúde, ao Governador do Estado, para 

instalação de um Hemocentro no Município de Vila Velha/ES. 

 

105. Indicação nº 1289/2020, do Deputado Alexandre Xambinho, ao Governador do 

Estado, para implantação de torre de telefonia e internet 3G na comunidade da Prainha 

Vila do Sul, no Município de Alegre/ES. 

 

106. Indicação nº 1290/2020, do Deputado Marcos Garcia, ao Governador do Estado, 

para envio de mensagem de celular sempre que o sangue do doador for utilizado para 

salvar a vida de alguém. 

 

107. Indicação nº 1291/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Governador 

do Estado, para revogação do inciso III, do art. 2º, da Portaria nº 112-R, que trata da 

venda de bebida alcóolica nos finais de semana e nos feriados, pela Secretaria de Estado 

da Saúde. 

 

108. Indicação nº 1292/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do 

Estado, para fiscalização da limpeza realizada às margens da Rodovia José Sette, em 

frente ao SEST-SENAT, no bairro de Alto Lage, Cariacica/ES, devido ao descarte 

irregular do lixo. 

 

109. Indicação nº 1293/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do 

Estado, para instalação de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos do bairro 

da Piedade, em Vitória/ES. 

 

110. Indicação nº 1294/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do 

Estado, para realizados serviços de podagem nas ruas do Bairro Mucuri, Município de 

Cariacica/ES. 

 

111. Indicação nº 1295/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do 

Estado, para realização de serviços de melhoria e reparo de todos os postes e sistema de 

iluminação da Comunidade da Piedade, localizada no Município de Vitória/ES. 

 

112. Indicação nº 1296/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do 

Estado, para ampliar o atendimento no Posto de Saúde do Bairro da Piedade, localizado 

no Município de Vitória/ES. 

 

113. Indicação nº 1297/2020, do Deputado Adílson Espíndula, ao Governador do 

Estado, para recapeamento asfáltico no trevo da ES 264 (Rodovia Afonso Schwab), 

passando por Caramuru até o IFES - Instituto Federal do Espírito Santo, Município de 

Santa Maria de Jetibá/ES. 

 

114. Indicação nº 1298/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Governador 

do Estado, para modificação no horário de desinfecção dos terminais do TRANSCOL. 
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115. Indicação nº 1299/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Governador 

do Estado, para fornecimento de nova viatura para a Delegacia de Polícia de Pancas. 

 

116. Indicação nº 1301/2020, do Deputado Sergio Majeski, ao Governador do Estado, 

para inclusão da comunidade de Cristo Rei, do Distrito de Aracê, no Município de 

Domingos Martins, no Programa de Calçamento Rural, da Secretaria de Estado de 

Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG). 

 

117. Indicação nº 1302/2020, do Deputado Sergio Majeski, ao Governador do Estado, 

para inclusão da comunidade de Barcelos, do Distrito de Aracê, no município de 

Domingos Martins, no Programa de Calçamento Rural, da Secretaria de Estado de 

Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG). 

 

118. Indicação nº 1303/2020, do Deputado Sergio Majeski, ao Governador do Estado, 

para inclusão da comunidade de Nossa Senhora de Aparecida, do Distrito de Aracê, no 

Município de Domingos Martins, no Programa de Calçamento Rural, da Secretaria de 

Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG).  

 

119. Indicação nº 1304/2020, do Deputado Bruno Lamas, ao Governador do Estado, 

para reforma e revitalização, bem como a ampliação do campo de futebol situado na Rua 

22 de Abril, Bairro de Manguinhos, Serra-ES. 

 

 


