
  

 
53ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 18º LEGISLATURA 

DATA: 20.06.2018 
HORÁRIO: 09:00 HORAS 

 

 

ORDEM DO DIA 
1. 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, da Comissão de Cidadania, da Comissão de 
Ciência e Tecnologia e da Comissão de Finanças, todos pela aprovação, com a adoção 
da emenda apresentada pela Comissão de Justiça. Na Mesa Diretora o 
Deputado Jamir Malini se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na 
Sessão Ordinária do dia 11/06/18. (Prazo até o dia 18/06/18). (Existe emenda do 
autor para ser analisada). (MESA DIRETORA). 

2. 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, 161/2017, da Comissão de Cidadania, pela aprovação e pareceres 
orais das Comissões de Meio Ambiente e de Agricultura, ambas pela 
rejeição. Na Mesa Diretora o Deputado Jamir Malini se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na Sessão Ordinária do dia 11/06/18. (Prazo até 
o dia 18/06/18).  Existe emenda do autor ao Projeto, para ser analisada. (MESA 
DIRETORA E COMISSÃO DE JUSTIÇA). 

3. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Resolução nº 18/2018, da 
Mesa Diretora, que dá nova redação ao Art. 165-A da Resolução n.º 2.700, de 15 de 
julho de 2009, Regimento Interno, para adequação da apresentação dos 
Requerimentos de Congratulação e de Pesar ao Projeto “Ales Digital”. Publicado no 
DPL do dia 30/05/2018. Na Comissão, em conjunto, de Justiça e à Mesa Diretora o 
Deputado Gildevan Fernandes se prevaleceu do prazo regimental para relatar a 
matéria na Sessão Ordinária do dia 11/06/18. (Prazo até o dia 18/06/18). 
(COMISSÃO DE JUSTIÇA E À MESA DIRETORA). 

4. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 149/2018, oriundo da 
Mensagem Governamental nº 78/2018 que prorroga o prazo a que se refere o art. 1º 
da Lei nº 10.669, de 02 de junho de 2017, que dispõe sobre a prorrogação do prazo 
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de opção para aplicação do montante caucionado pelo Banco de Desenvolvimento do 
Espírito Santo S.A. - BANDES. Publicado no DPL do dia 06/06/2018. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA E DE FINANÇAS). 

5. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 445/2017, do 
Deputado Sandro Locutor, que dispõe sobre a comercialização e distribuição de 
produtos alimentícios cuja embalagem apresente riscos à segurança alimentar e à 
saúde do consumidor. Publicado no DPL do dia 01/12/2017. Parecer n.o 132/2018, da 
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade. (COMISSÕES DE SAÚDE, DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR E DE FINANÇAS). 

6. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 152/2018, oriundo da 
Mensagem Governamental nº 79/2018, que autoriza o Estado a realizar transação para 
extinção de créditos tributários, constantes de autos de infração, notificações de débito 
ou decorrentes de denúncia espontânea relativos ao ICMS, mediante a fixação de 
condições por meio das quais a Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ ou a 
Procuradoria Geral do Estado - PGE possam celebrar os termos de transação. 
Publicado no DPL do dia 19/06/2018. (COMISSÕES DE JUSTIÇA E DE 
FINANÇAS). 

7. Discussão única do Projeto de Lei nº  232/2017, do Deputado Doutor Hércules, que 
institui a Semana de Conscientização sobre a Alergia Alimentar. Publicado no DPL 
do dia 04/07/2018. Pareceres n.os 434/2017, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade e legalidade, com emenda, 27/2017, da Comissão de  Saúde e 
17/2018, da Comissão de Finanças, todas  pela aprovação, com adoção da emenda 
apresentada pela Comissão de Justiça, publicados no DPL do dia 13/06/18. 

8. Discussão, nos termos artigo 81, § 3.º do Regimento Interno, da Proposta de 
Emenda Constitucional nº 07/2015, da Mesa Diretora e outros, que altera o art. 39 da 
Constituição Estadual, relativo ao limite de idade para a aposentadoria compulsória 
do servidor público em geral. Publicada no DPL do dia 26/05/2015. Na Comissão de 
Justiça, o Deputado Gildevan Fernandes se prevaleceu do prazo regimental para 
relatar a matéria na Sessão Ordinária do dia 11/08/2015. (Prazo até o dia 18/08/2015 
e baixada de pauta na referida data). (COMISSÃO DE JUSTIÇA). 

9. Discussão, nos termos artigo 81, § 3.º do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 
347/2017, da Mesa Diretora, que denomina de “Olavo Perim Galvão” o Parque 
Estadual do Forno Grande, localizado no Município de Castelo/ES, para proferir 
parecer da referida Comissão em Plenário. Publicado no DPL do dia 20/09/2017. 
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Parecer n.o 491/2017, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade. 
(COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE). 

10. Discussão, nos termos artigo 81, § 3.º do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 
21/2018, Deputado Padre Honório, que dispõe sobre a Instituição do Dia Estadual do 
Reflorestamento, para proferir parecer da referida Comissão em Plenário. Publicado 
no DPL do dia 21/02/2018. Parecer n.o 73/2018, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade. (COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE). 

11. Discussão, nos termos artigo 81, § 3.º do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 
02/2017, do Deputado Euclério Sampaio, que dispõe sobre a obrigação da instalação 
de grades, telas, redes ou outro meio de proteção contra os suicídios em toda extensão 
da ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça (3ª ponte). Publicado no DPL do dia 
21/02/2017. Parecer oral da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, nos termos 
artigo 81, § 3.º do Regimento Interno. (COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA). 

12. Discussão prévia 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.  Publicado 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). Parecer oral da Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade, 
nos termos artigo 81, § 3.º do Regimento Interno. 

13. Discussão prévia 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. Publicado no DPL do 
dia 19/07/2017. Parecer oral da Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade, 
nos termos artigo 81, § 3.º do Regimento Interno. 

14. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 137/2018, do Deputado Amaro 
Neto, que estabelece o direito das mães, com filhos de até 6 meses de idade, 
amamentarem seus filhos durante a realização de concursos e seleções públicas na 
administração pública direta e indireta do Estado. Publicado no DPL do 
dia 30/05/2018. 

15. Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 138/2018, do Deputado Dr. 
Rafael Favatto, que dispões sobre a obrigatoriedade das feiras livres de destacarem os 
produtos destinados aos celíacos. Publicado no DPL do dia 30/05/2018. 


