
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXPEDIENTE 

50ª SESSÃO ORDINÁRIA (VIRTUAL) DA 19ª LEGISLATURA 

DIA: 21.07.2020 - 15:00 HORAS 

 

1ª PARTE: EXPEDIENTE PARA SIMPLES DESPACHO: 

 
1. Projeto de Lei Complementar nº 032/2020, do Deputado Sergio Majeski, que revoga o 

inciso III do art. 27 da Lei Complementar nº 947, de 27 de março de 2020, 
reestabelecendo a obrigatoriedade de repasse de recursos provenientes de royalties 
para o FUNDÁGUA após o fim da pandemia.  

 
2. Projeto de Lei nº 414/2020, do Deputado Sergio Majeski, que dispõe sobre o 

encaminhamento de mensagens de texto (SMS) com informações relacionadas à 
pandemia do coronavírus no Estado.  

 
3. Projeto de Lei nº 415/2020, do Deputado Gandini, que autoriza os órgãos estaduais e 

municipais competentes a expedirem alvarás de autorização e funcionamento para 
eventos culturais e de entretenimento na modalidade drive-in, e dá outras providências.  

 
4. Projeto de Lei nº 416/2020, do Deputado Sergio Majeski, que acrescenta item ao Anexo 

Único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de utilidade pública a 
Associação dos Moradores de Burarama, com sede em Cachoeiro de Itapemirim/ES..  

 
5. Requerimento de Informação nº 086/2020, do Deputado Sergio Majeski ao Secretário 

de Estado da Educação, sobre informações relacionadas às obras concluídas, em 
andamento e previstas nas escolas da rede estadual de ensino.  

 
6. Requerimento de Informação nº 087/2020, do Deputado Sergio Majeski ao Secretário 

de Estado da Saúde, sobre detalhamento de todos os repasses realizados até a presente 
data aos Municípios do Estado, que tenham como objetivo o combate à pandemia da 
COVID-19.  
 

7. Requerimento de Informação nº 089/2020, do Deputado Torino Marques ao Secretário 
de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, solicitando relatório 
completo sobre todas as pontes construídas e/ou recuperadas no ano de 2019 em todo 
o Estado. 
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8. Requerimento nº 047/2020, da Deputada Janete de Sá com base no artigo 305, II do 
Regimento Interno, de licença para tratamento de saúde por 14 dias, contados a partir 
do dia 13 de julho de 2020, conforme atestado médico.  

 
 
2ª PARTE: EXPEDIENTE SUJEITO A DELIBERAÇÃO: 
 
 

9. Requerimento de Urgência nº 117/2020, do Deputado Bruno Lamas, Líder do PSB, ao 
Projeto de Lei nº 357/2020, de sua autoria, que dispõe sobre a criação do cadastro 
online do produtor rural e dá outras providências.  
 

10.Requerimento de Urgência nº 120/2020, do Deputado Enivaldo dos Anjos, Líder do PSD, 
ao Projeto de Resolução nº 11/2020, de autoria da Mesa Diretora, que altera a 
Resolução nº 3.418, de 07 de agosto de 2013, que dispõe sobre o desenvolvimento 
funcional na carreira dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado - Ales.  

 
11.Requerimento de Urgência nº 121/2020, do Deputado Carlos Von, Líder do AVANTE, ao 

Projeto de Lei nº 358/2020, de sua autoria, que dispõe sobre a garantia do direito de 
estudantes da área médica a continuarem e concluírem seus respectivos estágios 
curriculares obrigatórios e dá outras providências. 
 

12.Requerimento nº 046/2020, do Deputado Sergio Majeski, de retirada do Projeto de Lei 
Complementar nº 011/2019, de sua autoria, que dispõe modifica dispositivos da Lei 
Complementar nº 833, de 30 de agosto de 2016, vedando a utilização do superávit DO 
FUNDÁGUA e do FUNDEMA para outros fins. (Já existe parecer aprovado na Comissão 
de Justiça). 
 

13.Indicação nº 1494/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao Governador do 
Estado, para seja ofertado à população atendida pela Rede Pública de Saúde do Estado, 
Terapia de Reabilitação para os pacientes que foram contaminados e curados pelo novo 
coronavírus (COVID-19), que contraíram algum tipo de sequela decorrente da doença.  

 
14.Indicação nº 1495/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para que o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado (IPAJM) aperfeiçoe seu 
sistema de prova de vida presencial mediante o comparecimento de aposentados e 
pensionistas nas agências dos Banestes para tal finalidade.  

 
15.Indicação nº 1496/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para que o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado (IPAJM) desenvolva uma 
apresentação com os pontos mais relevantes da reforma da previdência do estado e 
disponibilize para os sites de todas as Secretarias Estaduais.  
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16.Indicação nº 1497/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 
para que seja permitido o acesso dos jovens na autoescola, dois meses antes completar 
a maioridade.  

 
17.Indicação nº 1498/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para inclusão no Portal da Transparência, pelo Governo do Estado, as informações 
acerca do orçamento destinado ao combate da pandemia Covid-19.  

 
18.Indicação nº 1499/2020, da Deputada Iriny Lopes, ao Governador do Estado, para 

Fornecimento de hospedagens em hotéis ou espaços similares de alojamento aos 
profissionais de saúde da rede pública do Estado, atuantes no combate à calamidade 
pública gerada pela pandemia do coronavírus (COVID-19).  
 

19.Indicação nº 1500/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para 
obras de calçamento da Rua Montanha, no Bairro Guriri Sul, Município de São 
Mateus/ES.  
 

20.Indicação nº 1501/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para 
calçamento, urbanização e iluminação adequada da localidade/bairro conhecido como 
Caju, Município de São Gabriel da Palha/ES. 

 

 
 

 
 


