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18. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 197/2020, do Deputado 

Hudson Leal, que dispõe sobre a redução proporcional das mensalidades da rede privada 

de ensino durante o plano de contingência do novo coronavírus da Secretaria de Estado 

de Saúde. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=91656&arquiv

o=Arquivo/Documents/IND/91656-082159756527032020-assinado.pdf#P91656 

Emenda da Deputada Iriny Lopes 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=92176&arquiv

o=Arquivo/Documents/EM/92176-173422670704052020-assinado.pdf#P92176 

Emenda do Marcos Garcia 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=91783&arquiv

o=Arquivo/Documents/EM/91783-164509988907042020-assinado.pdf#P91783 

Emenda do Del. Lorenzo Pazolini 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=92263&arquiv

o=Arquivo/Documents/EM/92263-125300872508052020-assinado.pdf#P92263 

Emenda do Del. Dary Pagung 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=92272&arquiv

o=Arquivo/Documents/EM/92272-230629064308052020-assinado.pdf#P92272 

 

Em anexo, por se tratarem de matérias correlatas: 

(Projeto de Lei n.º 205/20, do Deputado Pr. Marcos Mansur); 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=91679&arquiv

o=Arquivo/Documents/PL/91679-150740366431032020-assinado.pdf#P91679 

(Projeto de Lei n.º 206/20, do Deputado Enivaldo dos Anjos); 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=91680&arquiv

o=Arquivo/Documents/PL/91680-154009620931032020-assinado.pdf#P91680 

(Projeto de Lei n.º 210/20, do Deputado Capitão Assumção); 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=91690&arquiv

o=Arquivo/Documents/PL/91690-194530419531032020-assinado.pdf#P91690 

(Projeto de Lei n.º 212/20, do Deputado Capitão Assumção); 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=91696&arquiv

o=Arquivo/Documents/PL/91696-111347762901042020-assinado.pdf#P91696 

(Projeto de Lei nº 237/20, do Deputado Dr. Rafael Favatto).  

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=91833&arquiv

o=Arquivo/Documents/PL/91833-233229741612042020-assinado.pdf#P91833 
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=91696&arquivo=Arquivo/Documents/PL/91696-111347762901042020-assinado.pdf#P91696
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=91696&arquivo=Arquivo/Documents/PL/91696-111347762901042020-assinado.pdf#P91696
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=91833&arquivo=Arquivo/Documents/PL/91833-233229741612042020-assinado.pdf#P91833
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=91833&arquivo=Arquivo/Documents/PL/91833-233229741612042020-assinado.pdf#P91833
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19. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 132/2020, da Deputada 

Janete de Sá, que dispõe sobre a criação da Política Pública “Programa Estadual de 

Alimentação Social - PEAS. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=90378&arquiv

o=Arquivo/Documents/PL/90378-161056478821022020-assinado.pdf#P90378 

 _____________________________________________________________________ 
 

20. Discussão única, em regime de urgência, do do Projeto de Lei nº 195/2020, do 

Deputado Doutor Hércules, que estabelece multa para quem divulgar notícias falsas 

sobre epidemias, endemias e pandemias no Estado. Junte-se ao Projeto de Lei nº 

918/2019. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=91646&arquiv

o=Arquivo/Documents/PL/91646-150518891426032020-assinado.pdf#P91646 

(Em anexo, por se tratar de matéria correlata, Projeto de Lei nº 918/2019, da Deputada 

Iriny Lopes, publicado no DPL do dia 07/11/2019. 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=83615&arquiv

o=Arquivo/Documents/PL/83615-141932820431102019-assinado.pdf#P83615 

_____________________________________________________________________ 
 

 

21. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 261/2020, do Deputado 

Alexandre Xambinho, que prevê a suspensão temporária dos atos destinados ao envio 

de certidões para protesto de débitos inscritos em dívida ativa, tributária ou não, no 

âmbito do Estado, durante o período de pandemia de Corona Vírus. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=92035&arquiv

o=Arquivo/Documents/PL/92035-133633173125042020-assinado.pdf#P92035 

 _____________________________________________________________________ 
 

 

22. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Resolução n.º 07/2020, do 

Deputado Marcelo Santos, que institui o “Plenário Virtual” para votação eletrônica das 

proposições 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=91457&arquiv

o=Arquivo/Documents/PR/91457-113048206417032020-assinado.pdf#P91457 

 

(Existe Emenda Substitutiva ao Projeto, do próprio autor, publicada no DPLdo dia 

06/05/2020). 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=92188&arquiv

o=Arquivo/Documents/ES/92188-113958285305052020-assinado.pdf#P92188 

 _____________________________________________________________________ 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=90378&arquivo=Arquivo/Documents/PL/90378-161056478821022020-assinado.pdf#P90378
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=90378&arquivo=Arquivo/Documents/PL/90378-161056478821022020-assinado.pdf#P90378
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=91646&arquivo=Arquivo/Documents/PL/91646-150518891426032020-assinado.pdf#P91646
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=91646&arquivo=Arquivo/Documents/PL/91646-150518891426032020-assinado.pdf#P91646
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=83615&arquivo=Arquivo/Documents/PL/83615-141932820431102019-assinado.pdf#P83615
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=83615&arquivo=Arquivo/Documents/PL/83615-141932820431102019-assinado.pdf#P83615
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=92035&arquivo=Arquivo/Documents/PL/92035-133633173125042020-assinado.pdf#P92035
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=92035&arquivo=Arquivo/Documents/PL/92035-133633173125042020-assinado.pdf#P92035
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=91457&arquivo=Arquivo/Documents/PR/91457-113048206417032020-assinado.pdf#P91457
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=91457&arquivo=Arquivo/Documents/PR/91457-113048206417032020-assinado.pdf#P91457
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=92188&arquivo=Arquivo/Documents/ES/92188-113958285305052020-assinado.pdf#P92188
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=92188&arquivo=Arquivo/Documents/ES/92188-113958285305052020-assinado.pdf#P92188

