
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXPEDIENTE 

44ª SESSÃO ORDINÁRIA (VIRTUAL) DA 19ª LEGISLATURA 

DIA: 07.07.2020 - 15:00 HORAS 

 

1ª PARTE: EXPEDIENTE PARA SIMPLES DESPACHO: 

 

1. Ofício de Origem Externa nº 025/2020/003/2020, do Superintendente Estadual do 

Ministério da Saúde no Espírito Santo, encaminhando em anexo, informações referentes 

as entregas de materiais e equipamentos doados pelo Governo Federal, através do 

Ministério da Saúde à Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo, destinados ao 

enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, COVID-19.  

 

2. Emenda Substitutiva nº 001/2020, do Deputado Dary Pagung e outros, que altera o 

Projeto de Lei nº 333/2020, que estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto 

como atividade essencial em períodos de calamidade de saúde pública no Estado.  

 

3. Projeto de Lei nº 387/2020, do Deputado Marcos Garcia, que dispõe sobre a Campanha 

de incentivo à doação de celulares, notebooks e tablets a alunos da Rede Pública de 

Ensino no âmbito do Estado.  

 

4. Projeto de Lei nº 388/2020, do Deputado Marcos Garcia, que estabelece a doação de 

celulares, tablets e notebooks apreendidos pelas Polícias Civil e Militar do Estado a 

alunos da rede pública de ensino e dá outras providências.  

 

5. Projeto de Lei nº 389/2020, do Deputado Bruno Lamas, que dispensa a apresentação de 

pedido médico para a realização de exames sorológicos de COVID-19, e dá outras 

providências.  

 

6. Projeto de Lei nº 390/2020, do Deputado Doutor Hércules, que veda a cobrança de tarifa 

mínima pelas concessionárias de serviço públicos, sem a correspondente prestação dos 

serviços.  

 

7. Projeto de Lei nº 392/2020, do Deputado Fabrício Gandini, que autoriza o recebimento 

do trecho de rodovia federal compreendido entre o entroncamento da BR-101/ES-010 

(Carapina/ Aeroporto de Vitória) e o acesso Norte a Cidade de Vitória, incluindo-o ao 

Plano Rodoviário Estadual.  
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8. Projeto de Lei nº 393/2020, do Deputado Capitão Assumção, que determina que as 

plataformas digitais e demais estabelecimentos comerciais que ofereçam o serviço de 

entrega obrigados a fornecer aos motoristas credenciados Equipamento de proteção 

individual (EPI), bem como álcool em gel 70% para higienização, no âmbito do Estado 

do Espírito Santo.  

 

9. Projeto de Lei nº 394/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe sobre a 

cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é 

medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.  

 

10. Requerimento de Informação nº 069/2020, do Deputado Vandinho Leite ao Secretário de 

Estado de Segurança Pública, solicitando relatório pormenorizado acerca do quantitativo 

de crimes contra o patrimônio, roubo/furto, realizados no Município da Serra/ES, dentre 

outras matérias correlatas.  

 

11. Requerimento de Informação nº 070/2020, do Deputado Capitão Assumção à 

Superintendência Estadual de Comunicação Social do Estado, solicitando informações 

sobre as agências de publicidade e propaganda contratadas pelo Governo do Estado, 

dentre outras matérias correlatas. 

 

12. Requerimento nº 017/2020, da Deputada Raquel Lessa, com base no artigo 305, II do 

Regimento Interno, de licença para tratamento de saúde por 03 dias, contados a partir do 

dia 22 de junho de 2020, conforme atestados médicos.  

 

13. Requerimento nº 018/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, com base no artigo 305, II 

do Regimento Interno, de licença para tratamento de saúde por 19 dias, contados a partir 

do dia 22 de junho de 2020, conforme atestado médico. 

 

 

2ª PARTE: EXPEDIENTE SUJEITO A DELIBERAÇÃO: 

 

 

14. 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.  

 

15. Requerimento de Urgência nº 100/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini e 

outros ao Projeto de Lei nº 713/2019, de sua autoria, que dispõe sobre o prazo de 

fidelidade estipulado pelas prestadoras de serviço de Telefonia Fixa, Telefonia Móvel e 

de Banda Larga, caso haja má prestação de serviço no âmbito do Espírito Santo, e dá 

outras providências.  
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16. Requerimento de Urgência nº 101/2020, da Deputada Iriny Lopes, Líder do PT, ao 

Projeto de Lei nº 384/2020, de sua autoria, que revoga o inciso X do art. 4º da Lei 

Estadual nº 11.144, de 22 de junho de 2020, dispõe sobre a redução proporcional das 

mensalidades da rede privada de ensino durante o plano de contingência do novo 

coronavírus da Secretaria de Estado da Saúde.  

 

17. Requerimento de Urgência nº 102/2020, do Deputado Bruno Lamas, Líder do PSB, ao 

Projeto de Lei nº 389/2020, de sua autoria, que dispensa a apresentação de pedido 

médico para a realização de exames sorológicos de COVID-19, e dá outras providências.  

 

18. Requerimento de Urgência nº 103/2020, do Deputado Euclério Sampaio, ao Projeto de 

Lei nº 377/2020 de sua autoria, que institui o serviço de denúncia de violência doméstica 

e familiar contra a mulher através do aplicativo gratuito WhatsApp, denominado 

“WhatsApp da Penha”, no Estado.  

 

19. Requerimento de Urgência nº 105/2020, do Deputado Enivaldo dos Anjos, Líder do PSD, 

ao Projeto de Resolução nº 10/2020, de sua autoria, que cria na Assembleia Legislativa 

do Estado o espaço “Memória da Imprensa Capixaba Milson Henriques”, na forma que 

especifica.  

 

20. Requerimento de Urgência nº 106/2020, do Deputado Dary Pagung, Vice-Líder - No 

Exercício da Liderança do Governo, ao Projeto de Lei nº 333/2020, de autoria dos 

Deputados Delegado Danilo Bahiense e Marcus Mansur, que estabelece as igrejas e os 

templos de qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidade de saúde 

pública no Estado.  

 

21. Indicação nº 1370/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, para 

realocação do poste situado na Rua Antonio Lopes Tatagiba, nº 576, Bairro Irmãos 

Fernandes, município de Barra de São Francisco/ES.  

 

22. Indicação nº 1371/2020, do Deputado Marcos Garcia, ao Governador do Estado, para 

disponibilizar de aulas de reforço escolar com o objetivo de suplementar o conteúdo 

acadêmico dos alunos que cursam o terceiro ano do ensino médio em 2020 ou deverão 

cursar o terceiro ano em 2021 na rede pública estadual de ensino no Estado.  

 

23. Indicação nº 1372/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para 

aquisição de respiradores pulmonares de transporte para Hospital São Gabriel, Município 

de São Gabriel da Palha/ES.  

 

24. Indicação nº 1373/2020, do Deputado Vandinho Leite, ao Governador do Estado, para 

concessão da bonificação por desempenho, ao magistério, para proporcionar o 

aperfeiçoamento permanente da qualidade da educação básica pública estadual e 

estimular a busca pela melhoria contínua do desempenho dos alunos e da gestão das 

unidades escolares e administrativas.  
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25. Indicação nº 1374/2020, do Deputado Vandinho Leite, ao Governador do Estado, para 

considerar como serviço essencial a entrega de cadeira de rodas pelo CREFES  e 

determine o seu imediato funcionamento.   

 

26. Indicação nº 1375/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, para 

implantar abrigos adequados e confortáveis nos pontos de ônibus localizado nas margens 

da BR 101 e na BR 262, no Bairro Viana Sede, Município de Viana/ES.  

 

27. Indicação nº 1376/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, para 

instalação de uma torre de telefonia móvel - celular e de internet 4G - para beneficiar a 

Comunidade do Pati, Município de Castelo.  

 

28. Indicação nº 1377/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, para 

doação de um secador de café para os produtores de Soledade, Comunidade do Pati, 

Município de Castelo/ES.  

 

29. Indicação nº 1378/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, para 

instalação de uma torre de telefonia móvel - celular e de internet 4G - para beneficiar a 

Comunidade de Conquista, Município de Castelo/ES.  

 

30. Indicação nº 1379/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, para 

instalação de uma torre de telefonia móvel - celular e de internet 4G - para beneficiar a 

Comunidade de Jaboticabeira, Município de Castelo/ES.  

 

31. Indicação nº 1380/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, para 

doação de material agrícola para os produtores rurais da Comunidade do Pati, Município 

de Castelo/ES.  

 

32. Indicação nº 1381/2020, do Deputado Torino Marques, ao Governador do Estado, para 

implementação de um plano de reabertura dos bares e restaurantes em todo o Estado.  

 

33. Indicação nº 1382/2020, do Deputado Bruno Lamas, ao Governador do Estado, para 

retomada do circuito BANESTES de teatro, atualmente, de forma virtual. Dessa forma, 

conciliando o distanciamento social do período de pandemia de COVID-19 com as 

ferramentas tecnológicas que garantem o amplo acesso aos conteúdos de mídia. Sendo 

que, no período pós pandemia, sejam retomadas as atividades presenciais do CIRCUITO 

BANESTES de teatro. 

 

34. Indicação nº 1383/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao Governador do 

Estado, para disponibilizar um imóvel para que a 3ª Cia do 1º Batalhão da Polícia Militar 

do Espírito Santo possa retornar ao seu funcionamento normal, e seus agentes possam 

voltar a cumprir com o seu dever constitucional de combate à criminalidade e 

preservação da vida e patrimônio da população.  

 

 

 


