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Projeto de Lei nº 485/2019, do Deputado Luciano Machado, que dispõe sobre a instalação 

de brinquedos adaptados para crianças com deficiência ou mobilidade reduzida nos locais 

que especifica.  

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=76776&arquivo=A

rquivo/Documents/PL/76776-124448597519062019-assinado.pdf#P76776 

(Em anexo Projeto de Lei nº 480/2019, do Deputado Doutor Hércules, por se tratar de 

matéria correlata). 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=76728&arquivo=A

rquivo/Documents/PL/76728-145048764718062019-assinado.pdf#P76728 

 

 

Projeto de Lei nº 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. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=73689&arquivo=A

rquivo/Documents/PL/73689-165751362201042019-assinado.pdf#P73689 

 

 

Projeto de Lei nº 260/2019, da Deputada Iriny Lopes, que dispõe sobre a promoção de 

ações de valorização a mulheres e meninas para prevenção e combate à violência contra 

mulheres. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=74142&arquivo=A

rquivo/Documents/PL/74142-141003283412042019-assinado.pdf#P74142 

 

 

Projeto de Lei nº 419/2019, do Deputado Doutor Hércules, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de afixação de sinalização de piso tátil nas dependências dos órgãos e 

entidades da administração pública direta, indireta, fundacional e nas empresas 

concessionárias de serviços públicos do Estado, e dá outras providências. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=75707&arquivo=A

rquivo/Documents/PL/75707-165159503229052019-assinado.pdf#P75707 

 

 

Projeto de Lei nº 490/2019, do Deputado Carlos Von, que dispõe sobre o acesso ao 

programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) em instituições de ensino não 

integrantes da rede pública estadual. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=76874&arquivo=A

rquivo/Documents/PL/76874-083021097425062019-assinado.pdf#P76874 
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