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____________________________________________________________________
31.Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 112/2020, da Deputada
Raquel Lessa, que proíbe a oferta de alimentos embutidos na composição das
merendas da Rede Pública Estadual e dá outras providências. Publicado no ales digital
do dia 17/02/2020.
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=90074&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/90074-151512704617022020-assinado.pdf#P90074
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32.Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 113/2020, da Deputada
Raquel Lessa, que dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de cartazes
informativos sobre o dever legal de comunicação às autoridades competentes de
casos de estupro e assédio sexual, conforme especifica. Publicado no ales digital do
dia 17/02/2020.
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=90071&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/90071-145213795217022020-assinado.pdf#P90071
____________________________________________________________________
33.Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 128/2020, do Deputado
Capitão Assumção, que dispõe sobre a expropriação de imóveis utilizados como
clínicas clandestinas de aborto e sua destinação para o financiamento de programas
de saúde pública neonatal e assistência às gestantes. Publicado no ales digital do dia
21/02/2020.
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=90343&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/90343-084029762021022020-assinado.pdf#P90343
____________________________________________________________________
34.Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 142/2020, do Deputado
Capitão Assumção, que dispõe sobre a expedição de rótulo de identificação externa
nos tanques acoplados a veículos automotores (caminhões pipa) como mecanismo de
controle e fiscalização para garantir a qualidade de água potável transportada no
âmbito do Estado. Publicado no ales digital do dia 05/10/2020.
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=90514&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/90514-172656199928022020-assinado.pdf#P90514
____________________________________________________________________
35.Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 149/2020, do Deputado
Marcos Garcia, que dispõe sobre a recuperação ou ressarcimentos dos danos
causados aos bens públicos e dá outras providências. Publicado no ales digital do dia
03/03/2020.
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=90705&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/90705-182002793703032020-assinado.pdf#P90705
____________________________________________________________________
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36.Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 151/2020, da Deputada
Raquel Lessa, que torna obrigatório nas unidades escolares de ensino a
disponibilização de cadeira de rodas na forma que especifica, e dá outras
providências. Publicado no ales digital do dia 04/03/2020.
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=90764&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/90764-123738660004032020-assinado.pdf#P90764
____________________________________________________________________
37.Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 163/2020, do Deputado
Luciano Machado, que dispõe sobre o dever, por parte dos hospitais públicos e
privados do Estado, de proceder com o registro e a comunicação, imediata de recémnascidos com Síndrome de Down às instituições, federações, entidades e associações
especializadas que desenvolvam atividades voltadas para este público. Publicado no
ales digital do dia 10/03/2020.
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=91070&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/91070-134018029510032020-assinado.pdf#P91070
]____________________________________________________________________
38.Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 165/2020, da Deputada Iriny
Lopes, que dispõe sobre o programa estadual de incentivo à implantação de hortas
comunitárias e compostagem no âmbito do Estado. Publicado no ales digital do dia
10/03/2020.
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=91075&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/91075-140903299010032020-assinado.pdf#P91075
____________________________________________________________________
39.Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 169/2020, do Deputado
Delegado Danilo Bahiense, que dispõe sobre a isenção de pagamento de pedágio
para motocicletas e similares em rodovias estaduais. Publicado no ales digital do dia
12/03/2020.
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=91213&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/91213-094137746312032020-assinado.pdf#P91213
____________________________________________________________________
40.Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 171/2020, do Deputado
Delegado Lorenzo Pazolini, que institui a Política Estadual de Formação e Capacitação
Continuada de Mulheres para o mercado de trabalho no âmbito do Estado e dá
outras providências. Publicado no ales digital do dia 12/03/2020.
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=91241&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/91241-145402538312032020-assinado.pdf#P91241
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41.Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 174/2020, do Deputado
Capitão Assumção, que dispõe sobre medidas de prevenção ao uso de drogas ilícitas
nas universidades públicas situadas no Estado. Publicado no ales digital do dia
13/03/2020.
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=91277&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/91277-110651661113032020-assinado.pdf#P91277
____________________________________________________________________
42.Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Lei nº 196/2020, do Deputado
Doutor Hércules, que dispõe sobre a isenção de pedágio aos profissionais de aéreas
essenciais, enquanto durar o plano de contingenciamento do novo coronavírus.
Publicado no ales digital do dia 26/03/2020.
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=91647&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/91647-151017423326032020-assinado.pdf#P91647
____________________________________________________________________
43.Discussão especial, em 1ª sessão, do Projeto de Resolução nº 01/2020, do Deputado
Sergio Majeski, que acrescenta dispositivos à Resolução nº 2.700, de 15 de julho de
2009, dispondo sobre a convocação anual do Secretário Estadual de Meio Ambiente e
de representantes de empresas potencialmente poluidoras pela Comissão de
Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais. Publicado no ales digital do dia
14/01/2020.
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88730&arqui
vo=Arquivo/Documents/PR/88730-143856220414012020-assinado.pdf#P88730
____________________________________________________________________

