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ORDEM DO DIA 

 
 

1. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 403/2019, do 
Deputado Del. Danilo Bahiense, que determina a gratuidade de inscrição em 
concursos públicos para cargos estaduais a candidatos portadores de deficiência. 
Publicado no ales digital do dia 28/05/2019. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE SAÚDE E DE FINANÇAS). 
 

2. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 540/2020, oriundo da 
Mensagem Governamental nº 198/2020, que abre Crédito Especial no valor de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), em favor da Secretaria de Estado de Mobilidade e 
Infraestrutura - SEMOBI, para inclusão no Orçamento vigente da ação: Construção, 
Reforma, Melhoria, Adequação e Ampliação de Equipamentos Públicos de 
Edificações, destinada a atender a contratação de serviços de modernização nos 
elevadores do Fórum Cível e do Fórum Criminal de Vitória. Publicado no ales digital 
do dia 23/10/2020. (COMISSÃO DE FINANÇAS). 
 

3. Discussão, nos termos do artigo 81, § 3º do Regimento Interno, do Projeto de Lei 
nº 89/2020, do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe sobre os direitos 
da pessoa portadora de sequela grave advinda de queimaduras e dá outras 
providências. Publicado no ales digital do dia 05/02/2020. Parecer oral da Comissão 
de Justiça pela constitucionalidade e legalidade, com a acolhimento das emendas 
sugeridas pela Procuradoria. Existem emendas sugeridas pela Procuradoria no 
parecer técnico.  Na Comissão de Cidadania o relator, Deputado Adilson Espíndula, 
se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na sessão ordinária 
(virtual) do dia 1º/12/2020. (Prazo até o dia 08/12/2020). (COMISSÃO DE 
CIDADANIA). 
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4. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 262/2020, do Deputado 
Alexandre Xambinho, que isenta de recolhimento do ICMS, inclusive sobre 
importação, os medicamentos, produtos e equipamentos médicos e hospitalares 
que estejam relacionados à pandemia do coronavírus, até o mês de setembro de 
2020, e adota outras providências. Publicado no ales digital do dia 25/04/2020. 

 

5. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 281/2020, do Deputado 
Euclério Sampaio, que proíbe a cobrança da tarifa de pedágio da ponte Darcy 
Castello de Mendonça (Terceira Ponte) até que seja instalado proteção contra 
suicídio conforme estabelecido pela Lei nº 10.996/2019. Publicado no ales digital do 
dia 06/05/2020. 
 

6. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 291/2020, do Deputado 
Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe sobre o atendimento bancário no Estado 
durante o estado de calamidade na saúde pública causado pela pandemia do novo 
coronavírus (COVID-19), e dá outras providências. Publicado no ales digital do dia 
14/05/2020. 

 

7. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 302/2020, oriundo da 
Mensagem Governamental nº 79/2020, que autoriza o Poder Executivo a doar ao 
Município de João Neiva o imóvel que especifica. Publicado no ales digital do dia 
20/05/2020. 

 

8. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 308/2020, do Deputado 
Vandinho Leite, que dispõe sobre adoção de medidas excepcionais de proteção 
social, a serem adotadas durante o período de enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (Covid-19). 
Publicado no ales digital do dia 25/05/2020. 

 

9. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 312/2020, do Deputado 
Sergio Majeski, que dispõe sobre a garantia de condições de acesso e fruição dos 
serviços de emergência e de utilidade pública, por meio telefônico, em áreas rurais 
do Estado. Publicado no ales digital do dia 28/05/2020. 

 

10. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 324/2020, da Deputada 
Janete de Sá, que dispõe sobre a regulamentação da disponibilização de salas 
adequadas de convivência e repouso aos profissionais de enfermagem nas 
instituições de saúde públicas e privadas do Estado. Publicado no ales digital do dia 
04/06/2020. 
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11. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 335/2020, do Deputado Engº 
José Esmeraldo, que obriga a disponibilização de produtos antissépticos em 
banheiros de uso coletivo para higienização dos assentos sanitários. Publicado no 
ales digital do dia 09/06/2020. 

 

12. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 338/2020, do Deputado 
Vandinho Leite, que dispõe sobre a implantação e aumento da testagem em massa 
no âmbito do Estado. Publicado no ales digital do dia 09/06/2020. 

 

13. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 341/2020, do Deputado 
Capitão Assumção, que dispões sobre as empresas concessionárias e 
permissionárias prestadoras de transporte público intermunicipais obrigadas a 
trafegar somente com passageiros sentados, no âmbito do Estado. Publicado no ales 
digital do dia 10/06/2020. 
____________________________________________________________________ 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS: 

 

(DEM) - Dep. Theodorico Ferraço; (CIDADANIA) - Dep. Gandini; (PSB) Dep. Bruno Lamas; 
(MDB) - Dep. Doutor Hércules; (PMN) - Dep. Janete de Sá; (LÍDER DO GOVERNO) - Dep. 
Dary Pagung; (PSDB); (AVANTE) - Dep. Carlos Von; (PATRIOTA) - Dep. Dr. Rafael 
Favatto; (PSL); (REPUBLICANOS) - Dep. Doutor Hudson Leal; (PT) - Dep. Iriny Lopes; (PL) 
- Dep. Xambinho; BLOCO PARLAMENTAR: (PTB - PROS - PV - PSD - PODEMOS - PP) - 
Dep. Marcelo Santos. 

_______________________________________________________________________ 

 

ORADPRES INSCRITOS: ENIVALDO DOS ANJOS - ERICK MUSSO - EUCLÉRIO SAMPAIO - 
GANDINI - IRINY LOPES - JANETE DE SÁ - LUCIANO MACHADO - MARCELO SANTOS - 
MARCOS GARCIA - PR. MARCOS MANSUR - RAQUEL LESSA - RENZO VASCONCELOS - 
SERGIO MAJESKI - THEODORICO FERRAÇO - TORINO MARQUES - VANDINHO LEITE - 
ADILSON ESPÍNDULA - ALEXANDRE XAMBINHO - BRUNO LAMAS - CAPITÃO ASSUMÇÃO - 
CARLOS VON - CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - DARY PAGUNG - DEL. DANILO 
BAHIENSE - DEL. LORENZO PAZOLINI - DOUTOR HÉRCULES - DOUTOR HUDSON LEAL - 
DR. EMÍLIO MAMERI - DR. RAFAEL FAVATTO - ENG.º JOSÉ ESMERALDO. 
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