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prestadoras de serviços públicos ou privados, situadas no âmbito do Estado do
Espírito Santo, a disponibilizarem a declaração de quitação anual de débitos em sítio
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22.Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 263/2020, do Deputado Renzo
Vasconcelos, que institui o Plano Estadual de Apoio à Produção Rural do Espírito
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=92244&arqui
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e dá outras providências. Publicado no ales digital do dia 06/05/2020.
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vo=Arquivo/Documents/PL/93459-084307162509062020-assinado.pdf#P93459
____________________________________________________________________

9

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

26.Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 361/2020, da Deputada Iriny
Lopes, que dispõe sobre o Programa de Vacinação para imunização dos trabalhadores
de limpeza urbana no âmbito do Estado. Publicado no ales digital do dia 22/06/2020.
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=94309&arqui
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27.Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 369/2020, do Deputado
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vo=Arquivo/Documents/PL/94650-160451602524062020-assinado.pdf#P94650
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Euclério Sampaio, que institui a campanha Março Vermelho para conscientizar a
população do Espírito Santo acerca da prevenção do contágio de doenças
infectocontagiosas e homenagear os profissionais de saúde no Estado. Publicado no
ales digital do dia 29/06/2020.
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Euclério Sampaio, que estabelece que as empresas que prestam serviços funerários
ou o Poder Público ficam obrigados a disponibilizar urna funerária com visor durante
a vigência do Decreto Legislativo nº 4593-R, de 13 de março de 2020 no Estado.
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31.Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 411/2020, do Deputado Bruno
Lamas, que dispõe sobre a veiculação de publicidade em veículos de táxi e transporte
remunerado privado individual de pessoas, ficando vedada a cobrança de taxas ou
contribuições em função desta veiculação. Publicado no ales digital do dia
16/07/2020.
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vo=Arquivo/Documents/PL/95646-143515010216072020-assinado.pdf#P95646
____________________________________________________________________
32.Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 413/2020, da Deputada Janete
de Sá, que dispõe sobre a obrigatoriedade de constar na coleta de dados extraídos
dos boletins de ocorrências registrados na Base de dados da DEON, com os incidentes
relativos a Lei Maria da Penha, a descrição do tipo de violência doméstica e familiar
registrada. Publicado no ales digital do dia 19/07/2020.
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=95707&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/95707-144954858419072020-assinado.pdf#P95707
____________________________________________________________________
33.Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 420/2020, do Deputado
Capitão Assumção, que proíbe que o Governo do Estado, por meio de seus perfis
oficiais nas redes sociais, apague mensagens, comentários e congêneres de suas
publicações. Publicado no ales digital do dia 21/07/2020.
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=95800&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/95800-135833622121072020-assinado.pdf#P95800
____________________________________________________________________
34.Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 424/2020, do Deputado
Doutor Hudson Leal, que dispõe sobre a reprodução, criação, venda, compra e
doação de animais de estimação em estabelecimentos comerciais e assemelhados, no
âmbito do Estado. Publicado no ales digital do dia 22/07/2020.
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=95852&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/95852-175850451321072020-assinado.pdf#P95852
____________________________________________________________________
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35.Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 432/2020, do Deputado
Marcos Garcia, que proíbe a criação de peixes com finalidade comercial em lagos e
lagoas sob domínio do Espírito Santo e dá outras providências. Publicado no ales
digital do dia 03/08/2020.
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=96148&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/96148-112639971903082020-assinado.pdf#P96148
____________________________________________________________________
36.Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 436/2020, do Deputado Renzo
Vasconcelos, que dispõe sobre o estabelecimento de regras de segurança para posse
e condução responsável de cães. Publicado no ales digital do dia 05/08/2020.
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=96241&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/96241-171406330903082020-assinado.pdf#P96241
____________________________________________________________________
37.Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 437/2020, do Deputado Bruno
Lamas, que dispõe sobre a compensação de débito tributário ou não tributário
inscrito em dívida ativa, ajuizado ou não, com débito do Estado decorrente de
precatório judicial vencido. Publicado no ales digital do dia 06/08/2020.
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=96519&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/96519-155528780806082020-assinado.pdf#P96519
____________________________________________________________________
38.Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 439/2020, do Deputado Renzo
Vasconcelos, que dispõe sobre a alteração de nomenclatura de emprego público e
privado, e dá outras providências. Publicado no ales digital do dia 06/08/2020.
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=96526&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/96526-173412434506082020-assinado.pdf#P96526
____________________________________________________________________
39.Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 441/2020, do Deputado Torino
Marques, que dispõe sobre a permanência de acompanhantes dos pacientes com
deficiência ou com Transtorno do espectro Autista (TEA) com COVID-19 internados
nas unidades de saúde pública ou particular no estado. Publicado no ales digital do
dia 10/08/2020.
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=96651&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/96651-191007659110082020-assinado.pdf#P96651
____________________________________________________________________
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40.Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 446/2020, do Deputado
Enivaldo dos Anjos, que inclui o art. 29-B na Lei nº 6.999, de 27 de dezembro de 2001,
que dispõe sobre o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA,
estabelecendo a proibição da apreensão de veículos automotores em função do
atraso ou do não pagamento do Imposto, bem como no caso do Certificado de
Registro e Licenciamento encontrar-se vencido, devendo a cobrança do Imposto ser
sempre obrigatória, independentemente do valor, de acordo com o previsto nesta Lei
e nas demais normas em vigor pertinentes, sendo ainda necessária a inscrição do
devedor nos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a
consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres. Publicado no ales
digital do dia 14/08/2020.
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97034&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/97034-151924610914082020-assinado.pdf#P97034
____________________________________________________________________
41.Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 447/2020, do Deputado
Marcos Garcia, que dispõe sobre a transparência dos relatórios de vistorias técnicas
realizadas em viadutos, pontes, túneis e passarelas no âmbito do Estado. Publicado
no ales digital do dia 16/08/2020.
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97055&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/97055-183826290416082020-assinado.pdf#P97055
(Em anexo, por se tratar de matéria correlata, Projeto de Lei nº 504/2020, do
Deputado Capitão Assumção).
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=98017&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/98017-163826202223092020-assinado.pdf#P98017
____________________________________________________________________
42.Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 449/2020, do Deputado Bruno
Lamas, que altera a Lei nº 9.966, de 19 de dezembro de 2012, que dispõe sobre o
Sistema Único de Assistência Social no Estado - SUAS-ES, onde deverá ser inserido na
Lei Orçamentária Anual não podendo ser inferior a 1% (um por cento) da receita
anual do Estado, devendo os recursos alocados no Fundo Estadual de Assistência
Social serem voltados à operacionalização, prestação, aprimoramento e viabilização
dos serviços, programas, projetos e benefícios desta Política.”. Publicado no ales
digital do dia 17/08/2020.
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97088&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/97088-154724257817082020-assinado.pdf#P97088
____________________________________________________________________
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43.Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 451/2020, do Deputado
Luciano Machado, que dispõe sobre a prorrogação automática de contratos de
estágio durante o período do estado de calamidade pública pela pandemia do novo
Coronavírus (Covid-19) em todo o Estado. Publicado no ales digital do dia
18/08/2020.
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97172&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/97172-160437500518082020-assinado.pdf#P97172
____________________________________________________________________

