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11.Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 32/2020, do Deputado Capitão 
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Sampaio, que estabelece sanções administrativas em caso de utilização de bomba de 
abastecimento adulterada nos postos revendedores de combustíveis. Publicado no 
ales digital do dia 11/02/2020. 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89884&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/89884-154301017611022020-assinado.pdf#P89884 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88838&arquivo=Arquivo/Documents/PL/113627248420012020-assinado.pdf#P88838
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88838&arquivo=Arquivo/Documents/PL/113627248420012020-assinado.pdf#P88838
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88990&arquivo=Arquivo/Documents/PL/88990-105919449023012020-assinado.pdf#P88990
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88990&arquivo=Arquivo/Documents/PL/88990-105919449023012020-assinado.pdf#P88990
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89820&arquivo=Arquivo/Documents/PL/89820-171058335910022020-assinado.pdf#P89820
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89820&arquivo=Arquivo/Documents/PL/89820-171058335910022020-assinado.pdf#P89820
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89884&arquivo=Arquivo/Documents/PL/89884-154301017611022020-assinado.pdf#P89884
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89884&arquivo=Arquivo/Documents/PL/89884-154301017611022020-assinado.pdf#P89884


 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

5 

15.Discussão especial, em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 192/2020, da Deputada Iriny 
Lopes, que determina a disponibilização gratuita pelas operadoras de telefonia e 
internet móvel dos acessos a sites de comunicação, redes sociais e streaming, sem 
qualquer contabilização do pacote de dados dos clientes e dispõe sobre a suspensão 
dos serviços de telefonia e internet por inadimplência, durante o período de aplicação 
das medidas referentes à contenção do vírus covid-19. Publicado no ales digital do dia 
25/03/2020. 
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Enivaldo dos Anjos, que revoga dispositivos e acrescenta parágrafo único ao art. 41 da 

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, Regimento Interno, estabelecendo que a 

Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação será a última comissão 

a opinar sobre as proposições, na forma que especifica. Publicado no ales digital do dia 

28/07/2020. 
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17.Discussão especial, em 2ª sessão, do Projeto de Resolução nº 57/2019, do Deputado 

Sergio Majeski, que adiciona artigos 146-A e 259-A à Resolução nº 2.700, de 15 de julho 

de 2009, dispondo sobre a obrigatoriedade de realização de audiência pública 

previamente à discussão e votação das Propostas de Emenda à Constituição e de outras 

proposições. 
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