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1. Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, da Constituição Estadual, do veto 

parcial, aposto ao Projeto de Lei nº 926/2019, de autoria do Deputado Enivaldo dos 

Anjos, que estabelece a obrigatoriedade de os supermercados, padarias e similares, na 

presença de seus clientes/consumidores, realizar a pesagem e a apuração dos valores 

dos produtos vendidos por peso, na forma que especifica, e dá outras providências. 

Publicado no DPL do dia 12/11/2019. Mensagem de Veto nº 32/2019, publicada no 

DPL do dia 10/12/2019. Na Comissão de Justiça o relator, Deputado Gandini, se 

prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na sessão ordinária do dia 

17/02/2020. (Prazo até o dia 02/03/20). (COMISSÃO DE JUSTIÇA). 

2. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 961/2019, do 

Deputado Marcelo Santos, que revoga as leis que especifica concernentes ao período 

compreendido entre 1947 a 2018, no âmbito do Estado. Publicado no DPL do dia 

27/11/2019. Existe emenda substitutiva ao Projeto, do próprio autor, para ser 

analizada pela Comissão. 

3. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 17/2020, oriundo da 

Mensagem Governamental nº 06/2020, que altera a Lei nº 7.000, de 27 de dezembro 

de 2001, que dispõe sobre o ICMS, com o objetivo de proteger e fomentar a indústria 

capixaba de vidro e dá outras providências. Publicado no DPL do dia 05/02/2020. 

(COMISSÕES DE JUSTIÇA E DE FINANÇAS). 

4. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Resolução nº 04/2020, da 

Mesa Diretora, que altera a Resolução nº 2.890, de 23 de dezembro de 2010, que 

dispõe sobre a estrutura organizacional dos serviços administrativos da Secretaria da 

Assembleia Legislativa e sobre o Plano de Cargos e Carreiras dos seus respectivos 

servidores. Publicado no DPL do dia 18/02/2019. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 

CIDADANIA E DE FINANÇAS). 

5. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 109/2020, oriundo da 

Mensagem Governamental nº 22/2020, que introduz alterações na Lei nº 7.000, de 27 

de dezembro de 2001, que isentam do ICMS as operações com cana-de-açúcar e 

outros produtos destinados à fabricação de álcool, medicamento destinado a 

tratamento da Atrofia Muscular Espinal - AME e concede crédito presumido de 

ICMS nas operações realizadas pelos estabelecimentos que exerçam atividades 

econômicas de extração de petróleo e gás natural. Publicado no DPL do dia 

18/02/2019. (COMISSÕES DE JUSTIÇA E DE FINANÇAS). 
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6. Discussão, nos termos artigo 81, § 3.º do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº 

651/2019, da Deputada Janete de Sá, que acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 

10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo a Semana de Debates, Conscientização e 

Mobilização no Combate à Violência Contra a Mulher no Ambiente Escolar da Rede 

Estadual de Educação. Publicado no DPL do dia 21/08/2019. (COMISSÃO DE 

JUSTIÇA). 

7. Discussão prévia do Projeto de Lei nº 118/2019, do Deputado Carlos Von, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de Guia de Turismo Categoria Regional - 

ES em atendimento a grupos e excursões de turistas no Estado e dá outras 

providências. Publicado no DPL do dia 19/03/2019. Parecer n.
o
 275/2019, da 

Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 

11/02/2020.  

8. Discussão prévia do Projeto de Lei nº 215/2019, do Deputado Capitão Assumção, 

que dispõe sobre o desembarque mais seguro e acessível aos idosos  usuários do 

Sistema de Transporte Coletivo no Estado. Publicado no DPL do dia 10/04/2019. 

Parecer n.
o
 271/2019, da Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado 

no DPL do dia 11/04/2020. (Em anexo Projeto de Lei nº 222/2019, da Deputada 

Janete de Sá, publicado no DPL do dia 11/04/2019, por se tratar de matéria 

correlata). 

9. Discussão prévia do Projeto de Lei nº 327/2019, do Deputado Delegado Lorenzo 

Pazolini, que institui mecanismos de seguro para garantir o interesse público nos 

processos de licitação e a correta aplicação dos recursos públicos,  no âmbito do 

Estado. Publicado no DPL do dia 21/05/2019. Parecer n.
o
 268/2019, da Comissão de 

Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 11/02/2020. 

10. Discussão prévia do Projeto de Lei nº 345/2019, do Deputado Pr. Marcos Mansur, 

que dispõe sobre a obrigatoriedade do Estado e seus municípios de informar quais 

atrações e eventos são patrocinados com recursos públicos, determinando a 

publicidade dos custos. Publicado no DPL do dia 28/05/2019. Parecer n.
o
 269/2019, 

da Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 

11/02/2020. 

11. Discussão prévia do Projeto de Lei nº 392/2019, do Deputado Doutor Hércules, que 

proíbe a utilização da substância Bisfenol A - BPA, no âmbito do Estado e dá outras 

providências. Publicado no DPL do dia 06/06/2019. Parecer n.
o
 273/2019, da 

Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 

11/02/2020.   

12. Discussão prévia do Projeto de Lei nº 395/2019, do Deputado Torino Marques, que 

altera o artigo 20, da Lei nº 7.000 de 2001, acrescentando o inciso X, reduzindo a 

alíquota nas operações internas do café conilon sobre o ICMS, e dá outras 

providências. Publicado no DPL do dia 06/06/2019. Parecer n.
o
 301/2019, da 

Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 

11/02/2020. 
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13. Discussão prévia do Projeto de Lei nº 428/2019, da Deputada Janete de Sá, que 

altera o Inciso XIV, do art. 5-A, da Lei 7000, de 27 de dezembro de 2001, que trata a 

respeito do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação - ICMS. Publicado no DPL do dia 13/06/2019. Parecer n.
o
 296/2019, 

da Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 

11/02/2020. 

14. Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 1011/2019, do Deputado José 

Esmeraldo, que estabelece mensagens educativas sobre o uso indevido de álcool e 

drogas em shows, eventos culturais e esportivos voltados para o público infanto-

juvenil, e nos respectivos ingressos. Publicado no DPL do dia 16/12/2019. 

15. Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 234/2019, do Deputado Renzo 

Vasconcelos, que dispõe sobre a capacitação em primeiros socorros dos professores e 

funcionários de escolas privadas no Estado. Publicado no DPL do dia 16/04/2019. 

16. Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 305/2019, do Deputado 

Euclério Sampaio, que dispõe sobre a obrigatoriedade da comunicação de 

nascimentos sem identificação de paternidade à defensoria pública. Publicado no 

DPL do dia 13/05/2019. 

17. Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 420/2019, do Deputado 

Capitão Assumção, que dispõe sobre o pagamento da tarifa de pedágio por meio de 

cartão de débito ou de crédito, no Estado. Publicado no DPL do dia 11/06/2019. 

18. Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 438/2019, do Deputado 

Capitão Assumção, que dispõe sobre a aplicação de multa para os proprietários de 

linhas telefônicas de cujos aparelhos sejam originados trotes para o CIODES - Centro 

Integrado Operacional de Defesa Social, no âmbito do Estado. Publicado no DPL do 

dia 19/06/2019. 

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