
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

EXPEDIENTE 

98ª SESSÃO ORDINÁRIA HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL) DA 19º LEGISLATURA 

DIA: 18.11.2020 - 09:00 HORAS 

 

1ª PARTE: EXPEDIENTE PARA SIMPLES DESPACHO: 
 
 

1. Projeto de Lei nº 554/2020, do Deputado Adílson Espíndula, que insere no calendário 
Oficial do Espírito Santo a Semana da Igreja Luterana, a ser comemorada na última 
semana do mês de outubro.  
 

2. Projeto de Lei nº 555/2020, do Deputado Adílson Espíndula, que insere no calendário 
Oficial do Espírito Santo o Dia dos Trombonistas, a ser comemorado, anualmente, no dia 
19 de setembro.  
 

3. Projeto de Lei nº 556/2020, do Deputado Bruno Lamas, que dispõe sobre a obrigação de 
as instituições financeiras efetivarem a prova de vida mediante atestado médico que 
comprove a impossibilidade de locomoção do cliente cadastrado, obrigado a fazer a 
prova de vida para fins de cadastramento e/ou recebimento de benefícios.  

 
4. Requerimento nº 030/2020, do Deputado Torino Marques, de retirada do Projeto de Lei 

nº 551/2020, de sua autoria, que altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 11.209, 
de 29 de outubro de 2020, acrescentando os demais municípios que pertencem à Rota 
Caminhos dos Jesuítas.  
 
 

2ª PARTE: EXPEDIENTE SUJEITO A DELIBERAÇÃO: 
 
 

5. Indicação nº 2103/2020, do Deputado Cel. Alexandre Quintino, ao Governador do Estado, 
solicitando transferência de recursos para reabilitação e duplicação da Rodovia ES-488, 
no trecho que liga a entrada da BR-101, comunidade do Frade, à sede do Município de 
Cachoeiro de Itapemirim/ES.  
 

6. Indicação nº 2104/2020, do Deputado Cel. Alexandre Quintino, ao Governador do Estado, 
solicitando transferência de recursos para reabilitação e duplicação da Rodovia ES-482, 
no trecho que liga a entrada da BR-101, Bairro Safra, à sede do Município de Cachoeiro 
de Itapemirim/ES.  
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7. Indicação nº 2105/2020, do Deputado Cel. Alexandre Quintino, ao Governador do Estado, 
solicitando transferência de recursos para reabilitação e melhorias da Rodovia ES-181, no 
trecho que liga a entrada da BR-262 ao distrito de Piaçu no Município de Muniz Freire/ES.  

 
8. Indicação nº 2106/2020, do Deputado Cel. Alexandre Quintino, ao Governador do Estado, 

solicitando transferência de recursos para implantação e pavimentação do contorno de 
Muniz Freire, na Rodovia ES 181.  
 

9. Indicação nº 2107/2020, do Deputado Sergio Majeski, ao Governador do Estado, 
solicitando reforço no policiamento ostensivo, aumento do efetivo da Polícia Militar e 
substituição da viatura disponibilizada ao distrito de Nestor Gomes, no Município de São 
Mateus/ES. 

 
10. Indicação nº 2108/2020, do Deputado Doutor Hércules, ao Governador do Estado, para 

instituir o Plano de Atenção Educacional Especializado - visando contemplar os alunos 
diagnosticados com transtornos específicos de aprendizagem (dislexia, discalculia e 
disgrafia, por exemplo) nas Instituições de Ensino, Públicas e Particulares do ES. 

 
11. Indicação nº 2109/2020, do Deputado Doutor Hércules, ao Governador do Estado, para 

criar o Orçamento da Primeira Infância, que deverão constar as previsões das despesas 
setoriais de educação, saúde, assistência social, esporte, cultura e lazer, moradia, 
convivência familiar e comunitária e proteção de violências, bem como as relativas às 
ações intersetoriais que tenham as crianças de 0 a 6 anos definidas como beneficiárias 
diretas. 
 


