
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXPEDIENTE 

49ª SESSÃO ORDINÁRIA (VIRTUAL) DA 19ª LEGISLATURA 

DIA: 20.07.2020 - 15:00 HORAS 

 

1ª PARTE: EXPEDIENTE PARA SIMPLES DESPACHO: 

 
1. Ofício nº 012/2020, do Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 

encaminhando a prestação de mensal, referente ao mês de junho de 2020.  
 

2. Ofício de Origem Externa nº 031/2020/1222/2020, do Presidente do BANDES, 
encaminhando relatório dos atos e gestão e análise de metas e resultados relativos a 
2019.  
 

3. Ofício de Origem Externa nº 032/2020/212/2020, do Secretário de Estado da Fazenda, 
encaminhando anexo o extrato do I Termo Aditivo ao Termo de Acordo INVEST-ES, que 
relaciona.  
 

4. Mensagem nº 008/2020, do Governador do Estado, indicando o Deputado Dary Pagung 
para exercer a função de Líder do Governo na Assembleia Legislativa.  

 
5. Proposta de Emenda Constitucional nº 004/2020, do Deputado Enivaldo dos Anjos e 

outros, que inclui o art. 128-A na Constituição Estadual estabelecendo que a polícia 
técnico-científica seja autônoma, independente, sem relação de subordinação em 
relação às funções que exerce, na forma que especifica.  

 
6. Proposta de Emenda Constitucional nº 005/2020, do Deputado Marcelo Santos e 

outros, que inclui a Seção V e seus dispositivos, ao Título III, Capítulo V, da Constituição 
do Estado do Espírito Santo intitulado “Da Transparência e da Comunicação Virtual” e 
determina a criação do Conselho Estadual de Governança Digital.  

 
7. Projeto de Lei nº 407/2020, do Deputado Doutor Hércules, que dispõe sobre a isenção 

do 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. 
 

8. Projeto de Lei nº 408/2020, do Deputado Doutor Hércules, que dispõe sobre a 
destinação de carteiras em locais determinados aos estudantes com Transtorno do 
Espectro do Autismo (TEA) nas escolas do Estado.  
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9. Projeto de Lei nº 409/2020, do Deputado Doutor Hércules, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de que os funcionários e/ou prestadores de serviços dos 
estabelecimentos que prestam serviços e/ou realizam entregas em domicílio portem 
identificação funcional em local visível.  

 
10.Projeto de Lei nº 410/2020, da Mesa Diretora e do Deputado Luciano Machado, que 

acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao 
Município de Afonso Cláudio o título de Capital Estadual do Queijo.  
 

11.Projeto de Lei nº 411/2020, do Deputado Bruno Lamas, que dispõe sobre a veiculação 
de publicidade em veículos de táxi e transporte remunerado privado individual de 
pessoas, ficando vedada a cobrança de taxas ou contribuições em função desta 
veiculação.  

 
12.Projeto de Lei nº 412/2020, do Deputado Vandinho Leite, que promove a manutenção 

da ordem disciplinar escolar, proteção a profissionais do magistério e normatiza a 
proteção e ressarcimento do equipamento Público no âmbito da educação.  
 

13.Projeto de Lei nº 413/2020, da Deputada Janete de Sá, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de constar na coleta de dados extraídos dos boletins de ocorrências 
registrados na Base de dados da DEON, com os incidentes relativos a Lei Maria da 
Penha, a descrição do tipo de violência doméstica e familiar registrada. 

 
14.Projeto de Resolução nº 13/2020, do Deputado Theodorico Ferraço, que institui a 

medalha “Heróis Da Saúde Capixaba” a ser concedida pelo Estado aos profissionais da 
área de saúde que atuaram no combate à pandemia do Covid-19, e dá outras 
providências.  

 
15.Requerimento de Informação nº 080/2020, do Deputado Capitão Assumção ao 

Secretário de Estado da Fazenda, sobre a real situação financeira que se encontra o 
Estado neste período de Pandemia Covid-19.  

 
16.Requerimento de Informação nº 081/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos ao 

Secretário de Estado da Saúde, sobre informações relacionadas ao Hospital Estadual de 
Vila Velha/ES.  

 
17.Requerimento de Informação nº 082/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos ao 

Secretário de Estado da Saúde, sobre informações relacionadas ao Hospital Pedro 
Fontes.  
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18.Requerimento de Informação nº 083/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini ao 
Secretário de Estado da Justiça, cópia integral do processo licitatório nº 82231630, que 
tem por objeto a contratação de serviços de empresa para construção de uma nova 
unidade prisional no Complexo Penitenciário de Xuri, a ser denominada Penitenciária 
Estadual de Vila Velha - VI.  

 
19.Requerimento de Informação nº 084/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos ao 

Secretário de Estado da Saúde, sobre formações relacionadas a possível aquisição e uso 
de testes para a COVID-19, que estão sendo investigados pelo Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios (MPDFT) a fim de apurar irregularidades na compra e na 
eficácia do produto, dentre outras matérias correlatas.  
 

20.Parecer n.o 25/2020, relatado na 3ª Reunião Ordinária da Comissão de Justiça, 
conforme Ata Taquigráfica, publicada no DPL em 30/06/2020, que concluiu pela 
aprovação da redação final, do Projeto de Lei nº 431/2019, do Deputado Coronel 
Alexandre Quintino, que declara de Utilidade Pública da Associação Cultural Esportiva e 
Recreativa Beatos do Espírito Santo - ACERBES, com sede no Município de Vila Velha/ES.  
 

21.Parecer n.o 26/2020, relatado na 3ª Reunião Ordinária da Comissão de Justiça, 
conforme Ata Taquigráfica, publicada no DPL em 30/06/2020, que concluiu pela 
aprovação da redação final, do Projeto de Lei nº 630/2019, do Deputado Coronel 
Alexandre Quintino, que acrescenta itens ao Anexo I da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro 
de 2019, para incluir no calendário oficial de eventos do Estado a Bienal Rubem Braga, 
realizada no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.  
 

 
2ª PARTE: EXPEDIENTE SUJEITO A DELIBERAÇÃO: 
 
 

22.Parecer n.º 17/2020, 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 
337/2019, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, que institui a Cédula de 
Identidade Funcional para Professores do Estado.  
 

23.Parecer n.º 31/2020, relatado na 3ª Reunião Ordinária da Comissão de Justiça,conforme 
Ata Taquigráfica, publicada no DPL em 30/06/2020, que concluiu pela rejeição do 
despacho denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, do Projeto de Lei nº 
376/2019, do Deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre o custeio, por parte dos 
condenados que cumpre pena, em regime fechado ou semiaberto, das despesas 
inerentes a sua manutenção em estabelecimentos penais.  
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24.Parecer n.º 34/2020, relatado na 3ª Reunião Ordinária da Comissão de Justiça,conforme 
Ata Taquigráfica, publicada no DPL em 30/06/2020, que concluiu pela rejeição do 
despacho denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, do Projeto de Lei nº 
238/2019, do Deputado Vandinho Leite, que faculta aos consumidores instalarem 
medidores paralelos para aferir o quantitativo gasto na utilização dos serviços de 
energia elétrica no Estado.  
 

25.Parecer n.º 35/2020, relatado na 3ª Reunião Ordinária da Comissão de Justiça,conforme 
Ata Taquigráfica, publicada no DPL em 30/06/2020, que concluiu pela rejeição do 
despacho denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, do Projeto de Lei nº 
527/2019, da Deputada Janete de Sá, que estabelece o fornecimento de peruca às 
pessoas com alopecia provocada pela aplicação de quimioterapia e/ou radioterapia, e 
dá outras providências.  
 

26.Parecer oral, relatado na 3ª Reunião Ordinária da Comissão de Justiça, conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 30/06/2020, que concluiu pela rejeição do despacho 
denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, do Projeto de Lei nº 379/2019, 
do Deputado Fabrício Gandini, que institui o selo “Espírito Santo por uma Nova Vida”, 
destinado ao reconhecimento daqueles que contribuem para o aumento do número de 
doadores de órgãos e tecidos, bem como para o desenvolvimento técnico-científico em 
transplantes.  
 

27.Parecer oral, relatado na 3ª Reunião Ordinária da Comissão de Justiça, conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 30/06/2020, que concluiu pela rejeição do despacho 
denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, do Projeto de Lei nº 418/2019, 
do Deputado Gandini, que institui o Programa de Guarda Temporária de Crianças e 
Adolescentes (Família Acolhedora), no âmbito do Estado.  
 

28.Parecer oral, relatado na 3ª Reunião Ordinária da Comissão de Justiça, conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 30/06/2020, que concluiu pela rejeição do despacho 
denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, do Projeto de Lei nº 469/2019, 
do Deputado Gandini, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão, em um 
percentual mínimo de 30% (trinta por cento), de produtos orgânicos produzidos em 
âmbito local, preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores 
familiares rurais, na alimentação fornecida aos pacientes dos hospitais da rede pública 
estadual do Estado.  

 
29.Indicação nº 1469/2020, do Deputado Hudson Leal, ao Governador do Estado, para 

doação de 2.185 m² Pavi-s de Meio Fio para a Comunidade de Santa Luzia, no Município 
de Conceição do Castelo/ES.  
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30.Indicação nº 1470/2020, do Deputado Alexandre Xambinho, ao Governador do Estado, 
para instalação de um Escritório de Atendimento ao Consumidor da CESAN - Companhia 
Espírito-santense de Saneamento, no distrito do Município de Fundão/ES. 

 
31.Indicação nº 1471/2020, do Deputado Alexandre Xambinho, ao Governador do Estado, 

para reforma e manutenção da 3º CIA. Do 6º BPM - Barcelona, Serra/ES e reforma e 
manutenção da 5º CIA. Do 6º BPM - Cidade Continental, Serra/ES. 

 
32.Indicação nº 1472/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 

para incentivar o uso do cartão BANESCARD, cartão de crédito/débito BANESTES, no 
mercado. 

 
33.Indicação nº 1473/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 

para implementação da obrigatoriedade de Projeto Executivo nas licitações do Estado. 
 

34.Indicação nº 1474/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 
para providências necessárias junto às concessionárias para o aterramento de fiação 
elétrica na região metropolitana da Capital. 

 
35.Indicação nº 1475/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 

para implementação da obrigatoriedade de seguro nas licitações do Estado. 
 

36.Indicação nº 1476/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 
para providências necessárias junto aos órgãos competentes para a redução do 
consumo de produtos plástico no Estado. 

 
37.Indicação nº 1477/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 

para adoção das providências necessárias junto ao Governo Federal para o retorno do 
Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias - FUNDAP. 

 
38.Indicação nº 1478/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 

para remoção ou descolamento prioritário de postes que atrapalham a locomoção de 
pessoas com deficiência. 

 
39.Indicação nº 1479/2020, do Deputado Gandini, ao Governador do Estado, para obras de 

urbanização das margens e instalação de calhas no córrego Piranema, que passa pelos 
Bairros Morobá, Morobazinho, São Marcos, Vila Nova, Polivalente e Jardins, 
desaguando na Barra do Sahy, no Município de Aracruz/ES. 

 
40.Indicação nº 1480/2020, do Deputado Gandini, ao Governador do Estado, para aumento 

da capacidade do abastecimento público de água, com instalação de adutora, para os 
bairros Saue, Putiri, Barra do Sahy, Santa Marta, Barra do Riacho e Praia dos Padres, no 
Município de Aracruz/ES. 
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41.Indicação nº 1482/2020, do Deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para 
fornecimento de energia elétrica estável e constante na região de Várzea Nova 
Cachoeirinha, em Guarapari/ES. 
 

42.Indicação nº 1483/2020, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, 
para Programa Caminhos do Campo na Estrada Apiacá X São Pedro do Itabapoana, 
Município de Mimoso do Sul/ES. 

 
43.Indicação nº 1484/2020, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, 

para recapeamento do trecho Mimoso X São Pedro do Itabapoana, Município de 
Mimoso do Su/ES. 

 
44.Indicação nº 1485/2020, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, 

para extensão rural com vias a ações de proteção ambiental e turismo, Município de 
Mimoso do Sul/ES. 

 
45.Indicação nº 1486/2020, do Deputado Enivaldo dos Anjos, ao Governador do Estado, 

para obra de saneamento básico, para oferta de água tratada na região de Retiro do 
Congo, no Município de Vila Velha/ES. 

 
46.Indicação nº 1487/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para 

aquisição de respiradores pulmonares de transporte para Hospital São Braz, Município 
de Itarana/ES. 

 
47.Indicação nº 1488/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para 

construção de um Destacamento de Polícia Militar - DPM na Comunidade Santa Maria, 
Município de São Mateus/ES. 

 
48.Indicação nº 1489/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para 

reforma da quadra de esportes da Escola Família Agrícola do Bley, no Município de São 
Gabriel da Palha/ES. 

 
49.Indicação nº 1490/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para 

Aquisição de uma Ambulância para a Prefeitura Municipal de São José do Calçado, para 
atender o Distrito de Alto Calçado. 
 

50.Indicação nº 1491/2020, do Deputado Bruno Lamas, ao Governador do Estado, para 
atualizar a tabela de valores para serviço de gestão de fauna, em especial a criação 
amadora de passeriformes (Homologação e renovação anual de licença, dentre outras 
matérias correlatas. 
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51.Indicação nº 1492/2020, da Deputada Janete de Sá, ao Governador do Estado, para 
constar informação complementar, relativo ao tipo de violência doméstica a qual a 
vítima foi submetida - identificadas no momento do registro da denúncia, na Base de 
dados da DEON, referente às ocorrências registradas com os incidentes alusivos a “Lei 
Maria da Penha”. 
 

52.Indicação nº 1493/2020, do Deputado Dr. Rafael Favatto, ao Governador do Estado, 
para instalação de torre de telefonia celular e implantação dos serviços de telefonia 
móvel na comunidade de Aliança, cujo sinal abrangerá as localidades de Sertão, Caeté, 
Lavrinha, São Bento e Angelim, localizado no Município de Jerônimo Monteiro/ES. 
 

 


