
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

EXPEDIENTE 

51ª SESSÃO ORDINÁRIA (VIRTUAL) DA 19ª LEGISLATURA 

DIA: 22.07.2020 - 09:00 HORAS 

 

1ª PARTE: EXPEDIENTE PARA SIMPLES DESPACHO: 

 
1. Projeto de Lei nº 417/2020, do Deputado Enivaldo dos Anjos, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade dos estabelecimentos que comercializam produtos orgânicos, naturais 
ou veganos, no caso de cosméticos, produtos de higiene, dentre outros produtos de uso 
pessoal, prestarem todas as informações aos clientes/consumidores, previamente às 
vendas, na forma que especifica.  

 
2. Projeto de Lei nº 418/2020, do Deputado Marcos Garcia, que institui a plataforma 

digital integrada de banco de vagas de emprego no âmbito do Estado.  
 

3. Projeto de Lei nº 419/2020, do Deputado Bruno Lamas, que dispõe sobre a cobrança de 
tarifas progressivas pelas concessionárias e permissionárias de serviços de água e 
esgoto do Espírito Santo.  

 
4. Projeto de Lei nº 420/2020, do Deputado Capitão Assumção, que proíbe que o Governo 

do Estado, por meio de seus perfis oficiais nas redes sociais, apague mensagens, 
comentários e congêneres de suas publicações.  

 
5. Projeto de Lei nº 422/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, que dispõe sobre o 

parcelamento dos débitos do Imposto sobre a Propriedade de veículo Automotor - 
IPVA, relativo ao Exercício Financeiro de 2020, em razão do estado de calamidade 
pública decorrente da COVID-19 no Estado.  

 
6. Projeto de Lei nº 423/2020, do Deputado Euclério Sampaio, que dispõe sobre a 

proibição da produção informal e a fabricação comercial, a comercialização, a compra, o 
porte e a posse e o uso do cerol (vidro moído e cola); proíbe também a venda da linha 
encerada com quartzo moído, algodão e óxido de alumínio, conhecida como "Linha 
Chilena", ou de qualquer produto similar utilizado no ato de empinar pipas, que 
contenham elementos cortantes e dá outras providências.  
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2ª PARTE: EXPEDIENTE SUJEITO A DELIBERAÇÃO: 
 

7. 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.  
 

8. Requerimento de Urgência nº 122/2020, do Deputado Luciano Machado e outros, ao 
Projeto de Lei nº 410/2020, de sua autoria e da Mesa Diretora, que “confere ao 
Município de Afonso Cláudio o título de Capital Estadual do Queijo. 
 

9. Requerimento de Urgência nº 123/2020, do Deputado Fabrício Gandini, Líder do 
CIDADANIA, ao Projeto de Lei nº 415/2020, de sua autoria, 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. 

 
10.Indicação nº 1502/2020, do Deputado Coronel Alexandre Quintino, ao Governador do 

Estado, para realização de desafetação, do imóvel localizado na Rua Ceciliano de Melo 
Portinho, Centro de Mimoso do Sul, de propriedade do Governo do Estado para 
posterior doação nos termos do Decreto nº 3.126-R/2012.  

 
11.Indicação nº 1503/2020, do Deputado Bruno Lamas, ao Governador do Estado, para 

criação do 1º Centro de Pesquisa e Tratamento de trauma e anomalias craniofaciais no 
Espírito Santo. 

 
12.Indicação nº 1504/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para 

aquisição de um rolo compactador para atender demandas das estradas vicinais da zona 
rural, no Município de São Gabriel da Palha/ES. 

 
13.Indicação nº 1505/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para utilizar o novo método para diagnóstico do Covid-19, através da plataforma 
“Polivirus”, desenvolvida por pesquisadores da UFMG, no Estado. 

 
14.Indicação nº 1506/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para 

aquisição de dois tablados móveis de basquete para o Ginásio Anastácio Cassaro, 
Município de São Gabriel da Palha/ES. 

 
15.Indicação nº 1507/2020, do Deputado Adílson Espíndula, ao Governador do Estado, 

para abertura do Hospital da Polícia Militar para atendimento à população em situação 
de pandemia e/ou desastres. 
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16.Indicação nº 1508/2020, do Deputado Adílson Espíndula, ao Governador do Estado, 
para ampliação da rede de escolas agrícolas nas demais regiões do Estado, visando o 
favorecimento do aprendizado e formação técnica às famílias dependentes da 
agricultura. 

 
17.Indicação nº 1509/2020, do Deputado Adílson Espíndula, ao Governador do Estado, 

para criação de uma superintendência específica para as Escolas Agrícolas, afim de 
acompanhar e amparar as escolas agrícolas em todas as regiões do nosso Estado. 

 
18.Indicação nº 1510/2020, do Deputado Adílson Espíndula, ao Governador do Estado, 

para aquisição de equipamento e fornecimento de um sistema fotovoltaico para gerar 
energia para as instalações da Escola Família Agrícola de Alfredo Chaves. 

 
19.Indicação nº 1511/2020, do Deputado Adílson Espíndula, ao Governador do Estado, 

para reforma da quadra de esportes Miguel Kröhling, no Município de Marechal 
Floriano/ES. 

 
20.Indicação nº 1512/2020, do Deputado Adílson Espíndula, ao Governador do Estado, 

para realize a reforma da quadra poliesportiva, em Barra da Perdida, Município de 
Laranja da Terra/ES. 

 
21.Indicação nº 1513/2020, do Deputado Dr. Emílio Mameri, ao Governador do Estado, 

para abertura de Processo Administrativo Individual contra servidores públicos 
vinculados ao Poder Executivo Estadual pelo recebimento indevido do Auxílio 
Emergencial criado pelo Governo Federal durante a pandemia do Covid-19. 

 
22.Indicação nº 1514/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para 

aquisição de 01 (uma) ambulância tipo SEMI UTI MÓVEL para atender o Município de 
Pinheiros/ES. 

 
23.Indicação nº 1515/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para uso de radiação no pulmão para acelerar recuperação de pacientes com 
pneumonia causada pela Covid-19. 

 
24.Indicação nº 1516/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para 

instalação de Torre de Telefonia Móvel e Internet na localidade Cras Quilombola, na 
Rodovia São Mateus-Boa Esperança/ES. 

 

 
 

 
 


