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ORDEM DO DIA 
1. Votação, da redação final, do Projeto de Lei nº 499/2015, do Deputado Rodrigo 

Coelho, que estabelece normas suplementares à Legislação Federal no tocante à oferta 
e apresentação de produtos ou serviços no âmbito do Estado. Publicado no DPL do 
dia 06/01/2016. Parecer n.o 103/2018, da Comissão de Justiça, pela  aprovação, 
publicado no DPL do dia 28/05/2018. 

2. Votação, da redação final, do Projeto de Lei nº 154/2016, do Deputado Sergio 
Majeski, que dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à pesquisa, à produção e a 
disponibilização de recursos de Tecnologia Assistiva, na forma que especifica. 
Publicado no DPL do dia 03/06/2016. Parecer n.o  123/2018, da Comissão de Justiça, 
pela aprovação, publicado no DPL do dia 28/05/2018. 

3. Votação, da redação final, do Projeto de Lei nº 290/2016, do Deputado Doutor 
Hércules, que dispõe sobre a obrigação dos Pets Shops, clínicas veterinárias e 
hospitais veterinários de informar a Delegacia de Polícia Civil ou especializada, 
quando constatarem indícios de maus tratos nos animais por eles atendidos, e dá 
outras providências. Publicado no DPL do dia 05/10/2016. Parecer n.o  104/2018, da 
Comissão de Justiça, pela aprovação, publicado no DPL do dia 28/05/2018. 

4. Votação, da redação final, do Projeto de Lei nº 355/2016, do Deputado Euclério 
Sampaio, que dispõe sobre a obrigatoriedade de balança digital nos estabelecimentos 
de produtos pré-medidos no Estado. Publicado no DPL do dia 03/01/2017. Parecer 
n.o  122/2018, da Comissão de Justiça, pela aprovação, publicado no DPL do dia 
28/05/2018. 

5. Votação, da redação final, do Projeto de Lei nº 344/2017, da Deputada Janete de Sá, 
que confere ao município de São Roque do Canaã o titulo de “Capital Estadual da 
Cachaça”. Publicado no DPL do dia 25/09/2017. Parecer n.o  121/2018, da Comissão 
de Justiça, pela  aprovação, publicado no DPL do dia 28/05/2018. 

6. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Resolução nº 11/2018, da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, que altera dispositivos da Resolução nº 2.700, de 
15 de julho de 2009, Regimento Interno, para redefinir a denominação e as atribuições 
da Comissão de Ciência e Tecnologia. Publicado no DPL do dia 14/03/2018. 
Pareceres orais da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, com emenda e da 
Comissão de Cidadania, pela aprovação, com a adoção da emenda apresentada pela 
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Comissão de Justiça. Nas Comissões, em conjunto, de Ciência e Tecnologia, de 
Finanças e à Mesa Diretora o Deputado Dary Pagung se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na Sessão Ordinária do dia 30/05/18. (Prazo até o 
dia 06/06/18). (Existe emenda do autor para ser analisada pelas comissões). 
(COMISSÕES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E DE FINANÇAS E À MESA 
DIRETORA). 

7. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 114/2018, do Deputado 
Nunes, que altera o art. 4º da Lei nº 10.358, de 15 de abril de 2015, que dispõe sobre 
mecanismo de inibição da violência contra a mulher no Estado”. Publicado no DPL 
do dia 08/05/2018. Nas Comissões, em conjunto, de Justiça, de Segurança e de 
Finanças o Deputado Jamir Malini se prevaleceu do prazo regimental para relatar a 
matéria na Sessão Ordinária do dia 30/05/18. (Prazo até o dia 06/06/18).  (Existe 
emenda do próprio autor ao Projeto, para ser analisada pelas comissões 
permanentes). (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE SEGURANÇA E DE FINANÇAS). 

8. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Resolução nº 11/2017, do 
Deputado Nunes, que acrescenta inciso no art. 52 do Regimento Interno, que dispõe 
sobre a Comissão de Defesa da Cidadania e Direitos Humanos. Publicado no DPL do 
dia 03/04/2017. Pareceres n.o 413/2017, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade e 161/2017, da Comissão de Cidadania, pela aprovação.  Nas 
Comissões, em conjunto, de Meio Ambiente e à Mesa Diretora o Deputado Enivaldo 
dos Anjos se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na Sessão 
Ordinária do dia 30/05/18. (Prazo até o dia 06/06/18). (COMISSÃO DE MEIO 
AMBIENTE E À MESA DIRETORA). 

9. Discussão, nos termos artigo 81, § 3.º do Regimento Interno,  do Projeto de Lei nº 
61/2017, do Deputado Padre Honório, que dispõe sobre o plantio obrigatório de 
árvores em novos empreendimentos imobiliários, públicos ou privados, comerciais 
ou industriais,  no Estado, para proferir parecer da referida Comissão em Plenário. 
Publicada no DPL do dia 15/03/2017. (COMISSÃO DE JUSTIÇA). 

10. Discussão, nos termos artigo 81, § 3.º do Regimento Interno,  do Projeto de Lei nº 
31/2016, do Deputado Padre Honório, que dispõe sobre a proibição da pulverização 
aérea de agrotóxico em todo o território do Estado. Defiro. Publicada no DPL do dia 
23/02/2016. (Em anexo, por se tratar de matéria correlata, Projeto de Lei  n.o 34/2018, 
da Deputada Luzia Toledo, publicado no DPL do dia 02/03/2018). (COMISSÃO DE 
JUSTIÇA). 
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11. Discussão, nos termos artigo 81, § 3.º do Regimento Interno,  do Projeto de Lei nº 
259/2017, do Deputado Padre Honório, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
instalação de banheiros em ônibus intermunicipais cujos percursos sejam iguais ou 
superiores a setenta e cinco quilômetros ou igual ou superiores à uma hora e meia de 
duração de viagem. Defiro. Publicada no DPL do dia 19/07/2017. (COMISSÃO DE 
JUSTIÇA). 

12. Votação adiada, com discussão prévia encerrada, do Projeto de Lei n.o 337/2016, do 
Deputado Sergio Majeski, que modifica o artigo 60 da Lei nº 4.701, de 1º de dezembro 
de 1992, vedando a cultura de eucalipto nas áreas de recarga hídrica e de nascentes. 
Publicado no DPL do dia 03/12/2016. Parecer n.o 17/2018, da Comissão de Justiça, 
pela inconstitucionalidade formal, publicado no DPL do dia 02/04/2018. 

13. Votação adiada, com discussão prévia encerrada, do Projeto de Lei n.o 367/2017, do 
Deputado Dr. Rafael Favatto, que dispõe sobre a comercialização e/ou a distribuição 
de bebidas e outros alimentos líquidos quentes em bares, restaurantes e 
estabelecimentos afins. Publicado no DPL do dia 09/10/2017. Parecer nº 14/2018, da 
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 
02/04/2018. 

14. Votação adiada, com discussão prévia encerrada, do Projeto de Lei n.o 387/2017, da 
Deputada Raquel Lessa, que dispõe sobre os objetivos e diretrizes para o 
compartilhamento de informações de identificação civil entre os órgãos da 
Administração Direta e Indireta do Estado e seus Municípios. Publicado no DPL do 
dia 20/10/2017. Parecer nº 12/2018, da Comissão de Justiça, pela 
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 02/04/2018. 

15. Votação adiada, com discussão prévia encerrada, do Projeto de Lei n.o 345/2017, da 
Deputada Janete de Sá, que dispõe sobre a obrigatoriedade de destinação de local 
reservado (exclusivo) para o estacionamento de motos em estacionamentos públicos 
estaduais. Publicado no DPL do dia 25/09/2017. Parecer n.o 16/2018, da Comissão de 
Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 02/04/2018. 

16. Votação adiada, com discussão prévia encerrada, do Projeto de Lei n.o 386/2017, do 
Deputado Almir Vieira, que dispõe sobre a inclusão no roteiro turístico da Secretaria 
de Estado de Turismo do Espírito Santo, o “Santuário São José de Anchieta”, 
localizado no município de Anchieta-ES. Publicado no DPL do dia 19/10/2017. 
Parecer nº 40/2018, da Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no 
DPL do dia 18/04/2018. 
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17. Discussão prévia da Proposta de Emenda Constitucional n.o 06/2017, do Deputado 
Enivaldo dos Anjos e outros, que altera o inciso XIII do artigo 32 acresce o § 8º ao 
artigo 38, ambos da Constituição do Estado, para fixar critérios para a remuneração 
de cargos e para a fixação e majoração de parcelas de natureza indenizatória dos 
servidores e agentes públicos do Estado. Publicado no DPL do dia 10/07/2017. 
Parecer n.o 454/2017, da Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade e 
inadmissibilidade, publicado no DPL do dia 09/03/2018. 

18. Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 118/2018, da Deputada Luzia 
Toledo, que altera o § 1º do art. 1º da Lei nº 9.784, de 18 de janeiro de 2012, que 
regulamenta a oferta de serviços do tipo “couvert artístico” no Estado. Publicado no 
DPL do dia 17/05/2018. 

19. Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 124/2018, da Deputada Raquel 
Lessa, que declara o Município de Pancas-ES, a Capital Estadual do Esporte Radical 
e dá outras providências. Publicado no DPL do dia 17/05/2018. 

20. Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 127/2018, da Deputada Luzia 
Toledo, que fica criado no Estado a Rota Caminhos dos Jesuítas. Publicado no DPL 
do dia 21/05/2018. 

21. Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 130/2018, da Deputada Janete 
de Sá, que reconhece o município de Alfredo Chaves como Município Produtor de 
Água. Publicado no DPL do dia 24/05/2018. 

22. Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Resolução nº 017/2018, do Deputado 
Sergio Majeski, que acrescenta dispositivo ao Regimento Interno permitindo 
abstenções em votações. Publicado no DPL do dia 21/05/2018. 


