
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXPEDIENTE 

52ª SESSÃO ORDINÁRIA (VIRTUAL) DA 19ª LEGISLATURA 

DIA: 27.07.2020 - 15:00 HORAS 

 

1ª PARTE: EXPEDIENTE PARA SIMPLES DESPACHO: 

 
1. Mensagem nº 104/2020, do Governador de Estado, encaminhando Projeto de Lei nº 

402/2020, que abre o Crédito Especial no valor de R$ 7.339.087,92 (sete milhões, 
trezentos e trinta e nove mil, oitenta e sete reais, noventa e dois centavos), em favor da 
Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social.  
 

2. Projeto de Lei nº 424/2020, do Deputado Hudson Leal, que dispõe sobre a reprodução, 
criação, venda, compra e doação de animais de estimação em estabelecimentos 
comerciais e assemelhados, no âmbito do Estado.  
 

3. Projeto de Lei nº 425/2020, do Deputado Vandinho Leite, que dispõe sobre o 
compartilhamento e a divulgação, em tempo real, pelo Estado do Espírito Santo, através 
de portal web, as informações sobre o número total de leitos clínicos de Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI) e Centro de Tratamento Intensivo (CTI), disponíveis nos 
limites territoriais de cada ente político e dá outras providências.  
 

4. Parecer n.o 49/2020, da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade, publicado no 
ales digital do dia 14/07/2020, do Projeto de Lei nº 82/2019, do Deputado Euclério 
Sampaio, que dispõe sobre a instalação de coletores de pilhas e baterias nas praças de 
pedágio do Estado.  
 

5. Parecer n.o 37/2020, da Comissão de Justiça, pela manutenção do despacho 
denegatório do Senhor Presidente da Mesa Diretora, (votação unanime dos membros 
da Comissão de Justiça), publicado no ales digital do dia 14/07/2020, do Projeto de Lei 
nº 506/2019, do Deputado Doutor Hércules, que estabelece normas gerais sobre 
transporte de carga de blocos de rochas ou outros materiais pesados, e dispõe 
penalidades.  
 

6. Requerimento de Informação nº 091/2020, do Deputado Sergio Majeski ao Secretário 
de Estado da Educação, solicitando Informações sobre a EEEM Judith Viana Guedes, 
originalmente localizada na Comunidade de Itaici, em Muniz Freire.  
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7. Requerimento de Informação nº 092/2020, do Deputado Sergio Majeski ao Secretário 
de Estado da Educação, solicitando informações sobre o pagamento do Bônus 
Desempenho referentes à avaliação do desempenho dos profissionais da Educação no 
ano de 2019, a ser pago no corrente ano.  
 

8. Requerimento de Informação nº 093/2020, do Deputado Carlos Von ao Secretário de 
Estado da Casa Civil, sobre informações relativas às emendas parlamentares ofertadas 
ao Projeto de Lei Orçamentária de 2020 e aprovadas. 
 

9. Requerimento nº 054/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, nos termos do 
artigo 81, §3º do Regimento Interno, que seja retirada da Comissão de Defesa do 
Consumidor, o Projeto de Lei nº 564/2019, de sua autoria, que obriga as 
concessionárias de energia elétrica do Estado a disponibilizarem pela internet a 
medição do consumo de energia elétrica em tempo real aos usuários do serviço.   
 

10.Requerimento nº 055/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, nos termos do 
artigo 81, §3º do Regimento Interno, que seja retirada da Comissão de Educação, o 
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.   

 
2ª PARTE: EXPEDIENTE SUJEITO A DELIBERAÇÃO: 
 

11.Requerimento de Urgência nº 108/2020, da Deputada Iriny Lopes, Líder do PT, ao 
Projeto de Lei nº 382/2020, de autoria do Deputado Sergio Majeski, que estabelece que 
as escolas estaduais do Estado só serão reabertas após a pandemia ser controlada e 
garante o cumprimento dos critérios da OMS para a posterior reabertura. 
 

12.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.  
 

13.Requerimento de Urgência nº 124/2020, do Deputado Vandinho Leite, Líder do PSDB ao 
Projeto de Lei n° 298/2020, de sua autoria, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do covid19 - coronavírus 
para autorizar o uso de cloroquina e hidroxicloroquina no tratamento da doença. 
 

14.Requerimento de Urgência nº 125/2020, do Deputado Enivaldo dos Anjos, Líder do PSD 
ao Projeto de Lei nº 417/2020, de sua autoria, 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.  
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15.Requerimento de Urgência nº 126/2020, do Deputado Delegado Danilo Bahiense e 
outros, que Projeto de Lei nº 363/2020, de sua autoria, que declara a essencialidade dos 
cursos de formação profissional para ingresso nas carreiras vinculadas à segurança 
pública no Estado.  
 

16.Requerimento de Urgência nº 127/2020, do Deputado Dary Pagung, Líder do Governo, 
ao Projeto de Lei nº 402/2020, de autoria do Governador do Estado, Mensagem nº 
104/2020, que abre o crédito especial no valor de R$ 7.339.087,92 (sete milhões, 
trezentos e trinta e nove mil, oitenta e sete reais, noventa e dois centavos), em favor da 
Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social. 
 

17.Requerimento nº 005/2020, do Deputado Vandinho Leite, solicita a prorrogação do 
prazo da CPI dos Crimes Cibernéticos, até o final da 19ª legislatura.  
 

18.Parecer n.o 39/2020, da Comissão de Justiça, pela rejeiçao do despacho denegatório do 
Senhor Presidente da Mesa Diretora, publicado no ales digital do dia 15/07/2020, do 
Projeto de Lei nº 150/2019, do Deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade da execução do Hino Nacional e do Hino do Espírito Santo, além de 
outros de exaltação à pátria, em todas as escolas públicas e privadas de ensino 
fundamental e de ensino médio no âmbito do Estado.  
 

19.Parecer n.o 38/2020, da Comissão de Justiça, pela rejeiçao do despacho denegatório do 
Senhor Presidente da Mesa Diretora, publicado no ales digital do dia 15/07/2020, do 
Projeto de Lei nº 399/2019, do Deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de instalação de câmeras de monitoramento em Estabelecimentos de 
Ensino Particular, como Creches ou Similares, no âmbito do Estado. 
 

20.Parecer n.o 43/2020, da Comissão de Justiça, pela rejeiçao do despacho denegatório do 
Senhor Presidente da Mesa Diretora, publicado no ales digital do dia 15/07/2020, do 
Projeto de Lei nº 445/2019, do Deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre o prazo 
para divulgação da lista de material didático pedagógico, de uso individual do aluno, 
exigida pelas instituições privadas de ensino do Estado. 
 

21.Parecer n.o 41/2020, da Comissão de Justiça, pela rejeiçao do despacho denegatório do 
Senhor Presidente da Mesa Diretora, publicado no ales digital do dia 15/07/2020, do 
Projeto de Lei nº 461/2019, do Deputado Capitão Assumção, que estabelece sanções a 
alunos em caso de agressão aos Professores, Servidores ou Empregados da Educação 
nas Instituições de Ensino e Congêneres, no âmbito do Estado.  
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22.Parecer n.o 36/2020, da Comissão de Justiça, pela rejeiçao do despacho denegatório do 
Senhor Presidente da Mesa Diretora, publicado no ales digital do dia 15/07/2020, do 
Projeto de Lei nº 495/2019, do Deputado Euclério Sampaio, que autoriza o Poder 
Executivo a destinar 10% (dez por cento) do valor arrecadado com multas por infração à 
legislação do trânsito nas rodovias estaduais para as entidades filantrópicas sem fins 
lucrativos que prestam assistência médica hospitalar no Estado. 
 

23.Parecer n.o 44/2020, da Comissão de Justiça, pela rejeiçao do despacho denegatório do 
Senhor Presidente da Mesa Diretora, publicado no ales digital do dia 15/07/2020, do 
Projeto de Lei nº 534/2019, do Deputado Carlos Von, que dispõe sobre a prestação de 
auxilio às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos estabelecimentos 
comerciais. 
 

24.Parecer n.o 40/2020, da Comissão de Justiça, pela rejeiçao do despacho denegatório do 
Senhor Presidente da Mesa Diretora, publicado no ales digital do dia 15/07/2020, do 
Projeto de Lei nº 536/2019, da Deputada Janete de Sá, que dispõe sobre a prioridade 
para atendimento e emissão de laudos pelo Instituto Médico Legal - IML, e dá outras 
providências.  
 

25.Indicação nº 1517/2020, do Deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, 
para criar uma regulamentação para a emissão de nota fiscal eletrônica para o 
Microempreendedor Individual.  

 
26.Indicação nº 1518/2020, do Deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, 

para estabelecer um programa de entrega de galpões rurais para as Associações e 
Cooperativas do Estado.  

 
27.Indicação nº 1519/2020, do Deputado Bruno Lamas, ao Governador do Estado, para 

instalação de academia popular com aparelhos modernos e de aço inox no Conjunto 
Habitacional de Bicanga, Município da Serra/ES.  

 
28.Indicação nº 1520/2020, do Deputado Bruno Lamas, ao Governador do Estado, para 

instalação de academia popular com aparelhos modernos e de aço inox no bairro 
Cidade Continental setor Oceania, Município da Serra/ES.  

 
29.Indicação nº 1521/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para disponibilizar meios eficazes de combate à dengue.  
 

30.Indicação nº 1522/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 
para conceder passa livre no transporte coletivo intermunicipal aos profissionais de 
saúde, na qual comprovarem o exercício da função perante o Estado.  
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31.Indicação nº 1523/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 
para isenção da taxa de ligação do imóvel à rede coletora de tratamento de esgoto no 
período que perdurar a pandemia.  
 

32.Indicação nº 1524/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 
para fornecimento de bloco holandês e meio fio para pavimentar estradas vicinais, 
localizadas no Córrego São José, na sede do Município de Pancas/ES.  

 
33.Indicação nº 1525/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 

para adoção das providências de conscientização através de companhas informativas, 
sobre a importância de realizar a ligação do esgoto dos imóveis residenciais à rede 
coletora.  

 
34.Indicação nº 1526/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 

para criação de ações que atendam a classe de equipe de apoio técnico cultural, 
sonorização, imagem e iluminação, tendo em vista o repasse autorizado pela Lei de 
Emergência Cultural Aldir Blanc.  

 
35.Indicação nº 1527/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 

para criação de ações que atendam a classe de DJ´S, músicos, compositores e grupos 
musicais comunitários sociais, tendo em vista o repasse autorizado pela Lei de 
Emergência Cultural Aldir Blanc.  
 

36.Indicação nº 1528/2020, do Deputado Renzo Vasconcelos, ao Governador do Estado, 
para criação de ações que atendam a classe de roteirista, escritores e poetas, tendo em 
vista o repasse autorizado pela Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc.   
 

37.Indicação nº 1529/2020, do Deputado Carlos Von, ao Prefeito Municipal de 
Guarapari/ES, para concessão de auxílio emergencial à população do Município, por um 
período de três meses, com o intuito de minimizar o sofrimento dos mais necessitados. 
 

38.Indicação nº 1530/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para 
calçamento dos Córregos São José, Santa Ana e São Pedro, no Município Pancas/ES. 
 

39.Indicação nº 1531/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para 
reforma total do 3º Batalhão da Policia Militar do Espírito Santo, localizado no 
Município de Pedro Canário/ES. 
 

40.Indicação nº 1532/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para 
disponibilizar uma unidade de laboratório móvel de informática com 40 chromebooks 
para a escola EEEFM Edward Abreu Nascimento, localizado no Município de Pedro 
Canário/ES. 
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41.Indicação nº 1533/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para 
disponibilizar 10 (dez) computadores para a EMEF Felinto Damião, localizado no 
Município de Pedro Canário/ES. 
 
 

 

 
 

 
 
 


