
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXPEDIENTE 

54ª SESSÃO ORDINÁRIA (VIRTUAL) DA 19ª LEGISLATURA 

DIA: 29.07.2020 - 09:00 HORAS 

 

1ª PARTE: EXPEDIENTE PARA SIMPLES DESPACHO: 

 
1. Projeto de Resolução nº 014/2020, do Deputado Enivaldo dos Anjos, que revoga 

dispositivos e acrescenta parágrafo único ao art. 41 da Resolução nº 2.700, de 15 de 
julho de 2009, Regimento Interno, estabelecendo que a Comissão de Constituição e 
Justiça, Serviço Público e Redação será a última comissão a opinar sobre as proposições, 
na forma que especifica.  

 
2. Requerimento nº 56/2020, do Deputado Sergio Majeski, de retirada da Emenda nº 

4/2020, ao Projeto de Lei 328/2020, que estabelece Política, Normas e Diretrizes de 
Proteção da Qualidade do Ar Atmosférico no âmbito do Estado e dá outras 
providências.  

 
3. Requerimento de Informação nº 094, do Deputado Capitão Assumção à 

Superintendente Estadual de Comunicação Social, solicitando informações sobre o 
custo total para a implantação do aplicativo chamado “Painel Covid-19 ES”, dentre 
outras matérias correlatas.  
 
 

2ª PARTE: EXPEDIENTE SUJEITO A DELIBERAÇÃO: 
 

4. Requerimento de Urgência nº 132/2020, do Deputado Doutor Hércules, Líder do MDB, 
ao Projeto de Lei Nº 399/2020, de sua autoria, 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.  
 

5. Parecer oral da Comissão de Justiça, relatado na 49ª Sessão Ordinária (virtual) do dia 
20/07/2020, que concluiu pela rejeição do despacho denegatório do Senhor 
Presidente da Mesa Diretora, do Projeto de Lei nº 425/2019, do  Deputado Delegado 
Lorenzo Pazolini, 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.  



         EXPEDIENTE DA 54ª  SESSÃO ORDINÁRIA (VIRTUAL) DA 19.ª LEGISLATURA - 29.07.2020. 
2 

6. Indicação nº 1546/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para 
recuperação do asfalto da ES-130 no trecho que liga os Municípios de Pinheiros a Ponto 
Belo/ES.  
 

7. Indicação nº 1547/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao Governador do 
Estado, para autorizar a abertura de uma linha de crédito específica para as paneleiras 
inseridas no grupo de risco da Covid-19, impossibilitadas de trabalhar, em virtude da 
pandemia do coronavírus.  

 
8. Indicação nº 1548/2020, do Deputado Doutor Hércules, ao Governador do Estado, para 

instalação de um Centro de Infusão de Medicamentos para Pacientes com Doenças 
Inflamatórias Intestinais (DII), no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.  

 
9. Indicação nº 1549/2020, do Deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, 

para proibir a retenção ou apreensão de veículos por falta de pagamento de tributos, 
enquanto durar o estado de calamidade pública estadual em razão da pandemia.  

 
10.Indicação nº 1550/2020, da Deputada Raquel Lessa, ao Governador do Estado, para 

reforma da quadra de esportes do Bairro Asa Branca, Município de São Gabriel da 
Palha/ES.  
 


