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1. Votação, da redação final, do  Projeto de Lei nº 262/2018, do Deputado Marcelo 

Santos, que proíbe a cobrança de produtos e serviços de terceiros por meio de faturas 

referentes aos serviços públicos essenciais fornecidos mediante concessão: energia 

elétrica, água potável, esgotamento sanitário e gás natural canalizado. Publicado no 

DPL do dia 26/10/2018. Parecer n.
o 

368/2018, da Comissão de Justiça, pela 

aprovação, da redação final, com emenda, dispensada a publicação na Sessão 

Ordinária do dia 04/12/2018. 

2. Votação, da redação final, do Projeto de Resolução nº 36/2017, da Mesa Diretora, 

que cria os projetos “Escolas na Ales" e “Universitários  no  Parlamento", no âmbito 

da Assembleia Legislativa do Estado, e dá outras providências. Publicado no DPL do 

dia 08/08/2017. Parecer n.
o 

06/2018, da Mesa Diretora, pela aprovação, da redação 

final, dispensada a publicação na Sessão Ordinária do dia 04/12/2018. 

3. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 146/2017, do 

Deputado Esmael de Almeida, que dispõe sobre o direito dos pais ou responsáveis 

terem ciência do processo pedagógico e participar da definição das propostas 

educacionais, em consonância com o parágrafo único do art. 53 da Lei nº. 8.069, de 

13 de julho de 1990. Publicado no DPL do dia 08/05/2017. Pareceres orais, em 

conjunto, da Comissão de Justica, pela constitucionalidade, e das Comissões de  

Educação e de Finanças, ambas pela aprovação, com o acolhimento das emendas 

supressivas. Na Comissão de Cidadania o Deputado Nunes se prevaleceu do prazo 

regimental de (03) sessões para relatar a matéria na Sessão Ordinária do dia 27/11/18. 

(Prazo até o dia 04/12/18).  (COMISSÃO DE CIDADANIA). 

4. Discussão única do Projeto de Lei n.
o 

287/2017, da Deputada Luzia Toledo, que 

confere ao Município de Domingos Martins o título de Capital Estadual de Mountain 

Bike. Publicado no DPL do dia 15/08/2017. Pareceres n.
os

 456/2017, da Comissão de 

Justiça, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, 13/2018, da Comissão de 

Turismo e 44/2018,  da Comissão de Finanças, ambos pela aprovação, publicados no 

DPL do dia 03/12/2018. 
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5. Discussão única do Projeto de Lei n.
o 

306/2017, da Deputada Raquel Lessa, que 

determina a inserção de mensagem nas faturas dos serviços das concessionárias de 

serviço público e dá outras providências. Publicado no DPL do dia 29/08/2017. 

Pareceres n.
os

 93/2018, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade e 

juridicidade, 08/2018, da Comissão de Defesa do Consumidor e 43/2018,  da 

Comissão de Finanças, ambos pela aprovação, publicados no DPL do dia 03/12/2018. 

6. Discussão única do Projeto de Lei n.
o 

320/2017, do Deputado Dr. Rafael  Favatto,  

que determina o pagamento de multa aos atos de crueldade cometidos contra animais, 

independente  das  sanções previstas em outros  dispositivos legais: Municipal, 

Estadual ou Federal, e dá outras providências. Publicado no DPL do dia 12/09/2017. 

Pareceres n.
os

 170/2017, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade 

e juridicidade, com emendas; 39/2018,  da Comissão de Finanças, pela aprovação, 

com emendas apresentadas na Comissão de Justiça, publicados no DPL do dia 

03/12/2018 e Parecer oral da Comissão de Meio Ambiente, pela aprovação, com 

emendas apresentadas na Comissão de Justiça, nos termos do artigo 81, § 3.º do 

Regimento Interno. 

7. Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 

Interno, do Projeto de Decreto Legislativo nº 121/2018, do Deputado Sergio Majeski, 

que concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Wilson Fernandes 

Cabral. Publicado no DPL do dia 20/11/2018. Pareceres n.
os

 343/2018, da Comissão 

de Justiça, pela constitucionalidade/legalidade e 132/2018, da Comissão  de  

Cidadania,  pela aprovação, lido no Expediente da Sessão Ordinária do dia 

04/12/2018. 

8. Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Resolução nº 37/2018, da Mesa 

Diretora, que altera a Resolução nº 4.110, de 15.9.2015, que instituiu a Comenda 

“José Maria Pimenta”. Publicado no DPL do dia 21/11/2018. 

............................................................................................................................................. 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS: DC - LIDERANÇA DO GOVERNO - MDB - PRP - 

PT - PSDB - PP - PSD - PR - PROS - PMN - REDE - PATRI - DEM - PSB - PTC - PDT 

- PPS - PRB - PTB. 

ORADORES INSCRITOS: HUDSON LEAL - LUZIA TOLEDO - DOUTOR 

HÉRCULES - SERGIO MAJESKI - GILSINHO LOPES. 
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