ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
12ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 19º LEGISLATURA
DATA: 09.03.2020
HORÁRIO: 15:00 HORAS
ORDEM DO DIA
1. Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, da Constituição Estadual, do veto
parcial, aposto ao Projeto de Lei Complementar nº 62/2019, oriundo da Mensagem
Governamental nº 246/2019, que institui a Política Estadual de Proteção à Fauna
Silvestre e dá outras providências. Publicado no DPL do dia 10/12/2019. Mensagem
de Veto nº 35/2019, publicada no DPL do dia 05/02/2020. (COMISSÃO DE
JUSTIÇA).
2. Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, da Constituição Estadual, do veto
total, aposto ao Projeto de Lei Complementar n.º 57/2019, oriundo da Mensagem n.º
04/2019, do Tribunal de Justiça, que altera o artigo 2º da Lei Complementar nº
219/2001, que trata do Fundo Especial do Poder Judiciário - FUNDEPJ, a fim de
especificar a destinação dos recursos. Publicado no DPL do dia 13/11/2019.
Mensagem de Veto nº 36/2019, publicada no DPL do dia 05/02/2020. (COMISSÃO
DE JUSTIÇA).
3. Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, da Constituição Estadual, do veto
total, aposto ao Projeto de Lei nº 695/2019, do Deputado Luciano Machado, que
obriga os estabelecimentos públicos e privados no Estado a disponibilizar
atendimento prioritário às pessoas com Síndrome de Down, e dá outras providências.
Publicado no DPL do dia 03/09/2019. Mensagem de Veto nº 01/2020, publicada no
DPL do dia 05/02/2020. (COMISSÃO DE JUSTIÇA).
4. Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, da Constituição Estadual, do veto
total, aposto ao Projeto de Lei nº 424/2019, da Deputada Janete de Sá, que dispõe
sobre a penalização à empresa, com sede ou filial no Estado, que contratar ou
veicular publicidade ou propaganda de caráter misógino, sexista ou que estimule a
agressão e a violência sexual contra a mulher. Publicado no DPL do dia 11/06/2019.
Mensagem de Veto nº 02/2020, publicada no DPL do dia 05/02/2020. (COMISSÃO
DE JUSTIÇA).
5. Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, da Constituição Estadual, do veto
total, aposto ao Projeto de Lei nº 225/2019, do Deputado Alexandre Xambinho, que
acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 10.975, de 14 de janeiro de 2019, denominando
Rodovia Domenico Carraretto a Rodovia Rural do Programa Caminhos do Campo,
que liga o Distrito de Demétrio Ribeiro a Barra do Triunfo, no Município de João
Neiva/ES. Publicado no DPL do dia 11/04/2019. Mensagem de Veto nº 03/2020,
publicada no DPL do dia 05/02/2020. (COMISSÃO DE JUSTIÇA).
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6. Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, da Constituição Estadual, do veto
parcial, aposto ao Projeto de Le nº 512/2019, do Deputado Dr. Rafael Favatto, que
altera a Lei nº 9.896, de 29 de agosto de 2012, que dispõe sobre a distribuição aos
consumidores de sacolas plásticas pelos estabelecimentos comerciais, na forma que
especifica. Publicado no DPL do dia 08/07/2019. Mensagem de Veto nº 04/2020,
publicada no DPL do dia 05/02/2020. (COMISSÃO DE JUSTIÇA).
7. Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, da Constituição Estadual, do veto
total, aposto ao Projeto de Lei nº 124/2018, da Deputada Raquel Lessa, que declara o
Município de Pancas Capital Estadual do Esporte Radical e dá outras providências.
Publicado no DPL do dia 17/05/2018. Mensagem de Veto nº 05/2020, publicada no
DPL do dia 05/02/2020. (COMISSÃO DE JUSTIÇA).
8. Discussão prévia do Projeto de Lei nº 307/2019, do Deputado Capitão Assumção,
que dispõe sobre o direito do consumidor ao reembolso de ingressos de eventos que
justificadamente não puder comparecer, no Estado. Publicado no DPL do dia
13/05/2019. Parecer n.o 266/2019, da Comissão de Justiça, pela
inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 11/02/2020.
9. Discussão prévia do Projeto de Lei nº 350/2019, do Deputado Capitão Assumção,
que proíbe a cobrança abusiva na remarcação de passagens aéreas de voos que
tenham como local de embarque do consumidor, os aeroportos localizados no Estado.
Publicado no DPL do dia 28/05/2019. Parecer n.o 272/2019, da Comissão de Justiça,
pela inconstitucionalidade, publicado no DPL do dia 11/02/2020.
10.Discussão prévia do Projeto de Lei nº 528/2019, do Deputado Carlos Von, que
dispõe sobre a proibição da venda de "combos" de TV, internet e telefonia por
assinatura e dá outras providências. Publicado no DPL do dia 10/07/2019. Parecer n.o
298/2019, da Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade, publicado no DPL do
dia 11/02/2020.
11.Discussão especial, em 1ª sessão, da Proposta de Emenda Constitucional nº 32/2019,
do Deputado Delegado Lorenzo Pazolini e outros, que altera dispositivos da
Constituição Estadual para adequação com as alterações trazidas pela Emenda
Constitucional Federal nº 104, de 04 de dezembro de 2019, referente a Instituição da
Policia Penal no Estado. Publicada no DPL do dia 06/01/2020.
12.Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 372/2019, do Deputado
Capitão Assumção, que estabelece tempo máximo de espera para atendimento nos
cartórios extrajudiciais no âmbito do Estado. Publicado no DPL do dia 04/06/2019.
13.Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 621/2019, do Deputado
Carlos Von, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação dos benefícios para
jovens de baixa renda no serviço de transporte coletivo interestadual. Publicado no
DPL do dia 16/08/2019.
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14.Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 639/2019, do Deputado
Torino Marques, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas prestadoras do
serviço de telefonia fixa e móvel manter Postos de Atendimento Presencial (PAP)
para os consumidores. Publicado no DPL do dia 20/08/2019.
15.Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 644/2019, do Deputado
Marcos Garcia, que dispõe sobre a vedação de envio de boleto de proposta decorrente
de oferta de produto ou serviço sem a solicitação prévia do consumidor no Estado.
Publicado no DPL do dia 20/08/2019.
16.Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 886/2019, do Deputado
Carlos Von, que regulamenta o direito à liberdade econômica, no âmbito do Estado.
Publicado no DPL do dia 30/10/2019.
17.Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 890/2019, do Deputado Dr.
Rafael Favatto, que dispõe sobre a adesão do Estado à política nacional de
alfabetização. Publicado no DPL do dia 30/10/2019.
18.Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 905/2019, do Deputado
Vandinho Leite, que determina a responsabilidade administrativa e o dever de
indenizar das empresas de transporte público coletivo que forem vitimados por
crimes contra o patrimônio, no âmbito do Estado. Publicado no DPL do dia
05/11/2019.
19.Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 06/2020, do Deputado
Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de
cartazes informativos nos hospitais no Estado sobre a legalidade da adoção.
Publicado no DPL do dia 11/02/2020.
20.Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 14/2020, do Deputado
Capitão Assumção, que proíbe a circulação de ônibus do sistema de transporte
coletivo estadual que estejam em desacordo com a NBR 15:570:2011, editada pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Publicado no DPL do dia
11/02/2020.
21.Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 25/2020, do Deputado
Capitão Assumção, que dispõe sobre a autorização de mulheres em estado
gestacional avançado e passageiros obesos a entrar pela porta traseira dos ônibus do
sistema de transporte coletivo estadual. Publicado no DPL do dia 11/02/2020.
22.Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 26/2020, do Deputado
Coronel Alexandre Quintino, que dispõe sobre a utilização dos termos "cartório" e
"cartório extrajudicial" no âmbito do Estado. Publicado no DPL do dia 11/02/2020.
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23.Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Resolução nº 03/2020, do Deputado
Adílson Espíndula, que altera a Resolução nº 4.260, de 12.04.2016, para designar a
Comissão de Assistência Social, Socioeducação, Segurança Alimentar e Nutricional a
conceder a Comenda do Mérito Legislativo Assistente Social Rosemberg Soares
Pereira para homenagear assistentes sociais capixabas. Publicado no DPL do dia
11/02/2020.
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GRANDE EXPEDIENTE
LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS: PMN; LIDER DO GOVERNO; PSDB; REDE;
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- PROS - PV - PSD - PDT - PP); DEM; CIDADANIA; PSB; MDB.
ORADORES INSCRITOS: CAPITÃO ASSUMÇÃO - SERGIO MAJESKI - ENG.º
JOSÉ ESMERALDO - DR. HÉRCULES - DR. EMÍLIO MAMERI - DEL. DANILO
BAHIENSE - CARLOS VON - IRINY LOPES - ALEXANDRE XAMBINHO.
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