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na filiação, no ato de filiação, um presente, a 
gravata, da Direção Nacional. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Deputado Luciano 
Machado confirma a informação.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO - (LUCIANO 

MACHADO - PV) - Não estava sabendo não!  
 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Item 15. Publique-se.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
16. Parecer n.º 253/2019, da Comissão 

de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e aprovação, com adoção de 
emeda substitutiva sugerida pela Diretoria de 
Redação desta Casa,  na forma do art. 276 do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei n.º 
225/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, 
que denomina Rodovia Domenico Carraretto a 
Rodovia Rural do Programa Caminhos do 
Campo, que liga o distrito de Demétrio Ribeiro 
a Barra do Triunfo, no município de João 
Neiva/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=87018&arquivo=Arq
uivo/Documents/PC/87018-
175205953010122019-assinado.pdf#P87018  
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Inclua-se na Ordem do Dia 
para cumprimento do prazo recursal. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
17. Parecer do vencido n.º 215/2019, da 

Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade 
do Projeto de Lei n.º 226/2019, do deputado 
Vandinho Leite, que dispõe sobre medidas de 
prevenção e combate à violência contra 
profissionais do ensino no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=86808&arquivo=Arq

uivo/Documents/PC/86808-
175431603609122019-assinado.pdf#P86808  
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Publique-se.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
18. Parecer n.º 246/2019, da Comissão 

de Justiça, pela rejeição do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, ao Projeto de Lei n.º 227/2019, do 
deputado Fabrício Gandini, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de os estabelecimentos 
comerciais, que anunciarem a oferta de 
produtos e serviços em promoção, de informar 
ao consumidor, em conjunto com o valor da 
oferta vigente, o valor imediatamente anterior 
praticado pelo estabelecimento para a 
comercialização do produto ou serviço. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=87016&arquivo=Arq
uivo/Documents/PC/87016-
174727968110122019-assinado.pdf#P87016 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Publique-se.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

19. Parecer n.º 249/2019, da Comissão 
de Justiça, pela inconstitucionalidade do 
Projeto de Lei n.º 233/2019, do deputado 
Euclério Sampaio, que dispõe sobre a 
autorização legal para a execução da atividade 
de  motorista  autônomo de plataforma digital 
no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=87011&arquivo=Arq
uivo/Documents/PC/87011-
174027060910122019-assinado.pdf#P87011 

 
(Registra presença o senhor 

deputado Carlos Von) 
 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Publique-se.  
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
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