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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88971&arquivo=Arquivo/Documents/PL/88971-154000683822012020-assinado.pdf#P88971
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88971&arquivo=Arquivo/Documents/PL/88971-154000683822012020-assinado.pdf#P88971
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89718&arquivo=Arquivo/Documents/PL/89718-151147194707022020-assinado.pdf#P89718
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89718&arquivo=Arquivo/Documents/PL/89718-151147194707022020-assinado.pdf#P89718
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26. Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 99/2020, do Deputado Alexandre 

Xambinho, que acrescenta o inciso XVI ao artigo 4º da Lei nº 7.000, de 27 de dezembro 

de 2001, que dispõe sobre ICMS gerado pela venda de produtos no varejo e dá outras 

providências.  

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89819&arquiv

o=Arquivo/Documents/PL/89819-171014929610022020-assinado.pdf#P89819 

____________________________________________________________________ 

 

27. Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 102/2020, do Deputado 

Alexandre Xambinho, que estabelece reserva de vagas de estágio para alunos oriundos 

da rede pública estadual de ensino.  

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89822&arquiv

o=Arquivo/Documents/PL/89822-171210164210022020-assinado.pdf#P89822 

____________________________________________________________________ 

 

28. Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 157/2020, do Deputado Enivaldo 

dos Anjos, que dispõe sobre a gratuidade de fornecimento de água potável em 

lanchonetes, bares e restaurantes.  

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=90990&arquiv

o=Arquivo/Documents/PL/90990-131819489309032020-assinado.pdf#P90990 

____________________________________________________________________ 

 

29. Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 158/2020, do Deputado Luciano 

Machado, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de Placas em Braille com 

informações das linhas e seu roteiro de viagem nos terminais rodoviários do Estado. 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=90992&arquiv

o=Arquivo/Documents/PL/90992-132403224509032020-assinado.pdf#P90992 

____________________________________________________________________  

 

30. Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 187/2020, do Deputado 

Vandinho Leite, que dispõe sobre o uso da telemedicina durante crises causadas por 

pandemias, epidemias e outras a fins no âmbito do Estado.  

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=91534&arquiv

o=Arquivo/Documents/PL/91534-130602628820032020-assinado.pdf#P91534 

____________________________________________________________________ 

 

31. Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 278/2020, do Deputado Bruno 

Lamas, que autoriza o Estado a conceder o manejo sustentável de serviços ou o uso de 

áreas públicas inseridas na Área de Preservação Ambiental Estadual Mestre Álvaro e dá 

providências correlatas.  

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=92173&arquiv

o=Arquivo/Documents/PL/92173-172639935404052020-assinado.pdf#P92173 

____________________________________________________________________ 
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