
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXPEDIENTE 

46ª SESSÃO ORDINÁRIA (VIRTUAL) DA 19ª LEGISLATURA 

DIA: 13.07.2020 - 15:00 HORAS 

 

1ª PARTE: EXPEDIENTE PARA SIMPLES DESPACHO: 

 
1. Ofício de Origem Externa nº 028/2020/205/2020, do Secretário de Estado da Fazenda, 

encaminhando anexos os extratos do I Termo Aditivo ao Termo de Acordo INVEST-ES 
que especifica. 
 

2. Mensagem nº 100/2020, do Governador do Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 
383/2020, que introduz alterações nas Leis nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, nº 
10.370, de 22 de maio de 2015, e nº 11.119, de 11 de março de 2020, determinando 
prazo para aplicação da redução de penalidade em razão da pandemia, simplificando o 
alcance prático da norma.  
 

3. Mensagem nº 013/2020, do Governador do Estado, encaminhando veto parcial ao 
Projeto de Lei nº 833/2019, de autoria da Deputada Janete de Sá, que define a 
obrigatoriedade de Notificação Compulsória de eventos de violência em todos os 
serviços de saúde, instituição de ensino e assistência social, de caráter público, privado 
ou filantrópico, em todo o território do Espírito Santo e dá outras providências.  

 
4. Mensagem nº 014/2020, do Governador do Estado, encaminhando veto total ao 

Projeto de Lei nº 315/2020, de autoria do Deputado Enivaldo dos Anjos, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de os condomínios residenciais localizados no Estado 
comunicarem à Polícia Civil e à Polícia Militar a ocorrência ou o indício de ocorrência de 
violência doméstica e familiar, verificada nas respectivas dependências e/ou unidades, 
contra mulher, criança, adolescente ou idoso.  
 

5. Projeto de Lei nº 399/2020, do Deputado Doutor Hércules, que proíbe a utilização do 
auxílio emergencial, pago de acordo com o Decreto Federal n° 10.316 de 7 de abril de 
2020, pelas instituições fornecedoras de serviços bancários, para quitar eventuais 
dívidas que o consumidor beneficiário tenha com as mesmas.  

 
6. Projeto de Lei nº 400/2020, do Deputado Dr. Rafael Favatto, que considera pessoa com 

deficiência aquela com perda auditiva unilateral no Estado.  
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7. Projeto de Lei nº 401/2020, da Deputada Janete de Sá, que institui o recebimento de 
comunicação de violência doméstica e familiar contra mulheres, idosos, crianças e 
adolescentes em farmácias e supermercados no Estado. 
 

8. Parecer n.o 01/2020, da Comissão de Justiça, pela manutenção do despacho 
denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, (votação unanime dos membros 
da Comissão de Justiça), do Projeto de Lei nº 04/2018, do Deputado Doutor Hércules, 
que dispõe sobre a gravação em áudio e vídeo dos processos licitatórios e sua 
transmissão ao vivo, por meio da internet, no portal da transparência do Poder 
Executivo. (Em anexo por se tratar de matéria correlata PL n.º 734/19, de autoria do 
Deputado Capitão Assumção).  
 

9. Parecer n.o 03/2020, da Comissão de Justiça pela aprovação da redação final, do 
Projeto de Lei nº 566/2019, do Deputado Adílson Espíndula, que declara de utilidade 
pública a Associação Luterana de Assistência Social - ALAS.  
 

10.Parecer n.o 05/2020, da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade, do Projeto de 
Lei nº 483/2019, do Deputado Marcos Garcia, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
hipermercados, supermercados, atacadistas e estabelecimentos varejistas congêneres 
disporem e identificarem de forma destacada produtos provenientes da agricultura 
familiar.  
 

11.Parecer n.o 06/2020, da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade, do Projeto de 
Lei nº 494/2019, do Deputado Capitão Assumção, que torna obrigatória a impressão ou 
bordagem do prazo de validade nos coletes a prova de balas adquiridos pelo Governo 
do Estado.  
 

12.Parecer n.o 08/2020, da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade, do Projeto de 
Lei nº 313/2019, do Deputado Pr. Marcos Mansur, que dispõe sobre o cadastro e acesso 
de pessoas a boates e casas de espetáculos e dá outras providências.  
 

13.Parecer n.o 10/2020, da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade, do Projeto de 
Lei nº 463/2019, do Deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre a vedação de 
qualquer tipo de embaraço, exigência, proibição, cobrança aos motoristas profissionais 
das categorias de transporte rodoviário de passageiros e transporte rodoviário de 
cargas e seus empregadores de usarem os pátios dos postos de combustíveis para 
cumprimento da lei do descanso, dentro do Estado, conforme determina a Lei federal 
nº 13.103, de 2015 e estabelece outras providências.  
 
 
 
 



         EXPEDIENTE DA 46ª  SESSÃO ORDINÁRIA (VIRTUAL) DA 19.ª LEGISLATURA – 13.07.2020. 
3 

14.Parecer n.o 12/2020, da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade, bem como a 
emenda supressiva apresentada pelo autor, do Projeto de Lei nº 413/2019, do 
Deputado Dr. Emílio Mameri, que institui a obrigatoriedade de implantação de sistema 
para a captação e retenção de águas pluviais, em telhados, coberturas, terraços e 
pavimentos descobertos de lotes, edificados ou não, que tenham área 
impermeabilizada superior a quinhentos metros quadrados.  
 

15.Parecer n.o 18/2020, da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade, do Projeto de 
Lei nº 325/2019, do Deputado Marcos Garcia, que dispõe sobre a opção de meios de 
pagamento de custas Notariais e Registros Cartorários.  
 

16.Parecer n.o 19/2020, da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade, do Projeto de 
Lei nº 231/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, que acrescenta o § 5º ao art. 5º da 
Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 2001, para instituir isenção do ICMS a venda de 
equipamentos destinados as Guardas Civis Municipais do Estado.  
 

17.Parecer n.o 23/2020, da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade, do Projeto de 
Lei nº 93/2018, do Deputado Euclerio Sampaio, que Regulamenta a concessão das 
gratuidades nos Estádios e Ginásios desportivos localizados no Estado.  
 

18.Requerimento de Informação nº 076/2020, da Deputada Iriny Lopes ao Secretário de 
Estado da Educação, solicitando informações sobre o fornecimento de internet aos 
alunos da rede estadual de educação, dentre outras matérias correlatas. 

 
19.Requerimento de Informação nº 077/2020, da Deputada Iriny Lopes à Secretária de 

Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, solicitando informações sobre total de 
pessoas e/ou famílias inscritas e beneficiadas em programas de tarifas sociais no 
Estado, dentre outras matérias correlatas.  
 

20.Requerimento de Informação nº 078/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos ao 
Secretário de Estado de Saúde, sobre informações relacionadas ao Pronto Socorro 
Infantil Milena Gottardi, quanto as ações que estão sendo realizadas para a triagem 
clínica, incluindo reconhecimento precoce de casos suspeitos de COVID-19 e as 
condições oferecidas aos funcionários.  
 

21.Requerimento de Informação nº 079/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos ao 
Secretário de Estado de Saúde, sobre informações relacionadas ao Hospital Estadual de 
Urgência e Emergência – antigo “São Lucas”, quanto as ações que estão sendo 
realizadas referente as condições oferecidas aos trabalhadores que laboram na unidade 
hospitalar.  
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22.Requerimento nº 040/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, nos termos do 
artigo 81, §3º do Regimento Interno, que seja retirada da Comissão Justiça, o Projeto de 
Lei nº 425/2019, de sua autoria, que dispõe sobre a garantia do direito de remarcação 
do curso de formação obrigatório para a posse em cargo público, decorrente de 
concurso público no âmbito do Espírito Santo, para às grávidas e lactantes, 
independente de previsão expressa no edital ou do momento da gravidez.   

 
23.Requerimento nº 041/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, nos termos do 

artigo 81, §3º do Regimento Interno, que seja retirada da Comissão Justiça, o Projeto de 
Lei nº 510/2019, de sua autoria, que torna ilegal produzir, extrair, fabricar, transformar, 
preparar, possuir, manter em depósito, importar, exportar, reexportar, remeter, 
transportar, expor, oferecer, vender, comprar, trocar, ceder ou adquirir, para qualquer 
fim, por pessoas físicas, substâncias ou matéria-prima destinada à preparação do MMS - 
Solução Mineral Milagrosa.   
 

 
2ª PARTE: EXPEDIENTE SUJEITO A DELIBERAÇÃO: 
 
 

24.Requerimento de Urgência nº 110/2020, do Deputado Marcos Garcia e outros, ao 
Projeto de Lei nº 388/2020 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.  
 

25.Requerimento de Urgência nº 111/2020, do Deputado Gandini, Líder do Cidadania, ao 
Projeto de Lei nº 392/2020, de sua autoria, 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.  

 
26.Requerimento de Urgência nº 112/2020, da Deputada Janete de Sá, Líder do PMN, ao 

Projeto de 321/2020, de sua autoria, que dispõe sobre a implementação de medidas de 
garantia da equidade na atenção integral à saúde da população negra, nos casos de 
epidemias ou pandemias, de surtos provocados por doenças contagiosas, ou durante a 
decretação de estado de calamidade pública.  
 

27.Parecer n.o 02/2020, da Comissão de Justiça, pela manutenção do despacho 
denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, (votação não unanime dos 
membros da Comissão de Justiça), do Projeto de Lei nº 67/2018, do Deputado Sergio 
Majeski, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação de informações relacionadas 
à Segurança Pública no Estado.  
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28.Parecer oral, relatado na 2ª Reunião Ordinária da Comissão de Justiça, conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 29/05/2020, que concluiu pela rejeição do despacho 
denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, do Projeto de Lei nº 417/2019, 
do Deputado Gandini, que dispõe sobre a avaliação periódica das estruturas físicas das 
escolas da rede pública estadual de ensino no âmbito do Estado.  
 

29.Parecer n.o 14/2020, da Comissão de Justiça, pela manutenção do despacho 
denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, (votação não unanime dos 
membros da Comissão de Justiça), do Projeto de Lei nº 572/2019, do Deputado Eng.º 
José Esmeraldo, que torna obrigatório o aplicativo eletrônico cidadão ao Poder 
Executivo Estadual de modo a facilitar à população acesso às informações das 
atividades do Poder Executivo.  
 

30.Parecer n.o 15/2020, da Comissão de Justiça, pela manutenção do despacho 
denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, (votação não unanime dos 
membros da Comissão de Justiça), Projeto de Lei nº 101/2019, do Deputado Fabrício 
Gandini, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Fundo Estadual de Proteção 
Animal, sob a gestão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
(SEAMA).  
 

31.Parecer n.o 16/2020, da Comissão de Justiça, pela rejeiçao do despacho denegatório do 
Senhor Presidente da Mesa Diretora, do Projeto de Lei nº 96/2019, do Ex-Deputado 
Freitas, que institui a Política Estadual de Incentivo às Agroindústrias.  
 

32.Indicação nº 1396/2020, da Deputada Janete de Sá, ao Governador do Estado, para 
criação de uma política pública para facilitar o acesso ao botijão de gás de cozinha para 
as famílias que estejam em maior vulnerabilidade social no Estado.  

 
33.Indicação nº 1397/2020, do Deputado Vandinho Leite, ao Governador do Estado, para 

realização de desobstrução de uma rede de esgoto que está entupida há mais de dois 
meses localizada na Avenida Mario Covas nº50, Colina de Laranjeiras, trecho que fica 
entre os Supermercados EPA e Atacadão.  

 
34.Indicação nº 1398/2020, do Deputado Dr. Rafael Favatto, ao Governador do Estado, 

para suspensão de exigência na apresentação do CRLV - Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo no exercício de 2020, enquanto perdurar o estado de 
calamidade pública decorrente da pandemia, sendo valido, para a comprovação de 
propriedade o veículo automotor o CRLV e 2019.  
 

35.Indicação nº 1399/2020, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, ao Governador do 
Estado, para deixar de aplicar as regras estabelecidas no Convênio ICMS 50/18, 
aprovado na 169ª Reunião Ordinária do CONFAZ, realizada no dia 05.07.2018 e 
publicado no DOU em 10.07.2018.  
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36.Indicação nº 1400/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 
para realização de serviços de melhoria na Avenida Jones dos Santos Neves, no trecho 
entre a pracinha e o acesso à BR-101, no Município de Serra/ES.  

 
37.Indicação nº 1401/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para avaliação de uma casa localizada na Avenida Jair Etienne Dessaune com a Rua 
Chafic Murad no Bairro Bento Ferreira, que está com a sua estrutura externa 
deteriorada, ou seja, possui um muro com risco de desabamento, pois se encontra 
cheio de rachaduras.  
 

38.Indicação nº 1402/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 
para providenciar a limpeza dos terrenos localizados na Rua I, Bairro Mucurici, 
Cariacica/ES.  

 
39.Indicação nº 1403/2020, do Deputado Doutor Hércules, à Mesa Diretora, para volta da 

Tribuna Popular - participação da sociedade nas Sessões da ALES.  
 

40.Indicação nº 1405/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao Governador do 
Estado, para retorno do funcionamento do serviço de entrega de cadeira-de-rodas pelo 
Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo (CREFES).  

 
41.Indicação nº 1406/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para realização de obras de manutenção por parte da CESAN, na Rede de Esgoto da Rua 
Visconde, no Bairro Vila Prudêncio, Município de Cariacica/ES.  

 
42.Indicação nº 1407/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para isentar o pagamento das faturas de energia elétrica e água de hospitais 
filantrópicos, asilos e entidades sem fins lucrativos que atuam no atendimento 
assistencial de famílias em estado de vulnerabilidade social, enquanto perdurar o 
estado de calamidade.  

 
43.Indicação nº 1408/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para 

maior celeridade nos processos de isenção de Imposto sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços - ICMS, cujos interessados são as pessoas com deficiência no Estado.  

 
44.Indicação nº 1409/2020, do Deputado Gandini, ao Governador do Estado, para 

instalação de uma nova sede para o funcionamento da 3ª Companhia do 1º Batalhão da 
Polícia Militar do Estado, no Bairro Praia do Canto, em Vitória/ES.  
 

45.Indicação nº 1410/2020, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, 
para melhorias das estradas Patronato/Belmonte/Palmeiras, Município de Mimoso do 
Sul/ES. 
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46.Indicação nº 1411/2020, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, 
para melhoria no Farole em São José das Torres a partir do trevo da BR 101, Município 
de Mimoso do Sul/ES. 

 
47.Indicação nº 1412/2020, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, 

para melhoria da Estrada Muqui X Atílio Vivacqua, via Fortaleza, Município de 
Muqui/ES. 

 
48.Indicação nº 1413/2020, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, 

para instalação de torre de telefonia móvel para Belmonte/Palmeiras, Município de 
Mimoso do Sul/ES. 

 
49.Indicação nº 1414/2020, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, 

para apoio financeiro à Fazenda do INCAPER/IBAMA localizada no Distrito de Pacotuba, 
Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES. 

 
50.Indicação nº 1415/2020, da Deputada Janete de Sá, ao Governador do Estado, para 

criação de uma política pública para realização de testes em pessoas em situação de rua 
com o fito de controlar a propagação do vírus. 

 
51.Indicação nº 1416/2020, da Deputada Janete de Sá, ao Governador do Estado, para  

distribuição de equipamentos de proteção, como mascaras e álcool em gel, a todos os 
idosos residentes em asilos ou casas de repouso administrados pelo Estado. 

 
52.Indicação nº 1417/2020, da Deputada Janete de Sá, ao Governador do Estado, para 

realização de parceria com as farmácias no Estado com o objetivo de fazer um 
treinamento para os funcionários sobre a campanha “Sinal Vermelho contra a Violência 
Doméstica. 
 

53.Indicação nº 1418/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 
para implementar o gasoduto que está sendo instalado ao longo da BR 101, até o 
Município de Colatina, pela BR 259 - trecho João Neiva - Colatina/ES. 

 
54.Indicação nº 1419/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, à Mesa Diretora, para 

testagem dos servidores desta Casa de Leis, que estão trabalhando em regime de 
escala, de forma presencial. 

 
55.Indicação nº 1420/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 

para aumento dos repasses para atenção primária à saúde das cidades do interior do 
Estado. 
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56.Indicação nº 1421/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 
para providências necessárias junto ao Governo Federal para fomentação e aumento 
dos repasses para atenção primária à saúde do Estado. 

 
57.Indicação nº 1422/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 

para adoção das providências necessárias para a não redução do orçamento da 
Defensoria Pública. 

 
58.Indicação nº 1423/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 

para criação do botão de pânico para os motoristas de aplicativos. 
 

59.Indicação nº 1424/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 
para duplicação do KM-196 da BR-101. 

 
60.Indicação nº 1425/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 

para aumento do número de transportes coletivos do Estado. 
 

61.Indicação nº 1426/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 
para aquisição dos testes para COVID-19 desenvolvidos pela Universidade na 
população. 

 
62.Indicação nº 1427/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 

para redução e limitação da quantidade de passageiros nos transportes públicos do 
Estado. 

 
63.Indicação nº 1428/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 

para adoção das providências necessárias junto ao Governo Federal para o exército 
atuar na desinfetação de ruas da Grande Vitória. 

 
64.Indicação nº 1429/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 

para criação e implementação de um programa durante a pandemia, utilizando fundos 
estaduais, que garantam renda mínima aos mais vulneráveis. 

 
65.Indicação nº 1430/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 

para criação de renda mínima aos caranguejeiros do Estado. 
 

66.Indicação nº 1431/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 
para duplicação do KM-197 da BR-101. 

 


