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11. Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
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14. Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 875/2019, do Deputado Gandini, que acrescenta item ao 
Anexo I da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo o Dia Estadual do 
Adventista. Publicado no Ales digital do dia 16/10/2019. Parecer n.o 07/2021, da 
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, 
publicado no DPL em 03/03/2021. 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=82585&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/82585-144806933416102019-assinado.pdf#P82585 
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Valorização do Portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Publicado no Ales 
digital do dia 23/10/2019. Parecer n.o 05/2021, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, com emenda modificativa, 
publicado no DPL em 03/03/2021. 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=83088&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/83088-092407123023102019-assinado.pdf#P83088 
____________________________________________________________________ 
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Interno, do Projeto de Lei nº 1004/2019, do Deputado Doutor Hércules, que 
acrescenta item ao Anexo (I) único da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 2019, 
instituindo o dia 28 de Julho como Dia Estadual de Luta contra as Hepatites Virais e o 
Julho Amarelo dedicado às ações de prevenção as Hepatites Virais. Publicado no Ales 
digital do dia 05/12/2019. Parecer n.o 277/2020, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, publicado no DPL em 
09/10/2020. 
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17. Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 1009/2019, do Deputado Eng.º José Esmeraldo, que 
acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo o 
Dia Estadual do Engenheiro. Publicado no Ales digital do dia 06/12/2019. Parecer n.o 
06/2021, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
aprovação, publicado no DPL em 03/03/2021. 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=86573&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/86573-171911018206122019-assinado.pdf#P86573 
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18. Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 1039/2019, do Deputado Luciano Machado, que institui 
o Dia do Despachante Aduaneiro, no âmbito do Estado. Publicado no Ales digital do 
dia 19/12/2019. Parecer n.o 08/2021, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, publicado no DPL em 
03/03/2021. 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88057&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/88057-142755011219122019-assinado.pdf#P88057 
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Interno, do Projeto de Lei nº 74/2020, do Ex-Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, 
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comemorada, anualmente, no dia 1º de fevereiro. Publicado no Ales digital do dia 
29/01/2020. Parecer n.o 09/2021, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e aprovação, publicado no DPL em 03/03/2021.  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89199&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/89199-162741578429012020-assinado.pdf#P89199 
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=88057&arquivo=Arquivo/Documents/PL/88057-142755011219122019-assinado.pdf#P88057
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89199&arquivo=Arquivo/Documents/PL/89199-162741578429012020-assinado.pdf#P89199
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89199&arquivo=Arquivo/Documents/PL/89199-162741578429012020-assinado.pdf#P89199
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104787&arquivo=Arquivo/Documents/PL/104787-202102181827328863-assinado.pdf#P104787
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=104787&arquivo=Arquivo/Documents/PL/104787-202102181827328863-assinado.pdf#P104787
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20. Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 78/2020, do Deputado Emílio Mameri, que acrescenta 
item ao Anexo II da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo a Semana 
Estadual de Conscientização do Uso Zero de Produtos Descartáveis. Publicado no Ales 
digital do dia 30/01/2020. Parecer n.o 10/2021, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação, publicado no DPL em 
03/03/2021. 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89273&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/89273-173035249130012020-assinado.pdf#P89273 
____________________________________________________________________ 

 

21. Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 86/2020, da Deputada Raquel Lessa, que acrescenta 
item ao Anexo II da Lei nº 10.975, de 14 de janeiro de 2019, Denominando Rodovia 
Jeronymo Pancieri Netto, o trecho localizado na Rodovia ES-436 entre os Municípios 
de Marilândia, Colatina e Governador Lindenberg/ES. Publicado no Ales digital do dia 
04/02/2020. Parecer n.o 11/2021, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e aprovação, publicado no DPL em 03/03/2021.  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89478&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/89478-094326538704022020-assinado.pdf#P89478 
(Em anexo, por se tratar de matéria correlata, Projeto de Lei nº 453/2020, do Ex-
Deputado Euclério Sampaio). 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97206&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/97206-190844906619082020-assinado.pdf#P97206 

____________________________________________________________________ 

 

22. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 134/2019, do Deputado 
Alexandre Xambinho, que dispõe sobre medidas de assistência e proteção às 
mulheres em situação de violência doméstica e familiar (Lei Milena Gottardi). 
Publicado no Ales digital do dia 07/03/2019. 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=72823&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/72823-172346162007032019-assinado.pdf#P72823 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89273&arquivo=Arquivo/Documents/PL/89273-173035249130012020-assinado.pdf#P89273
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89273&arquivo=Arquivo/Documents/PL/89273-173035249130012020-assinado.pdf#P89273
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89478&arquivo=Arquivo/Documents/PL/89478-094326538704022020-assinado.pdf#P89478
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=89478&arquivo=Arquivo/Documents/PL/89478-094326538704022020-assinado.pdf#P89478
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97206&arquivo=Arquivo/Documents/PL/97206-190844906619082020-assinado.pdf#P97206
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97206&arquivo=Arquivo/Documents/PL/97206-190844906619082020-assinado.pdf#P97206
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=72823&arquivo=Arquivo/Documents/PL/72823-172346162007032019-assinado.pdf#P72823
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=72823&arquivo=Arquivo/Documents/PL/72823-172346162007032019-assinado.pdf#P72823
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23. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 227/2019, do Deputado 
Fabrício Gandini, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os estabelecimentos 
comerciais, que anunciarem a oferta de produtos e serviços em promoção, de 
informar ao consumidor, em conjunto com o valor da oferta vigente, o valor 
imediatamente anterior praticado pelo estabelecimento para a comercialização do 
produto ou serviço. Publicado no Ales digital do dia 01/04/2019. 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=73689&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/73689-165751362201042019-assinado.pdf#P73689 
____________________________________________________________________ 
 

24. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 635/2019, do Deputado 
Marcos Garcia, que dispõe sobre a isenção de Imposto sobre Circulação de 
Mercadoria e Serviços - ICMS nas operações com produtos típicos de artesanato e dá 
outras providências. Publicado no Ales digital do dia 07/08/2019. 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=78613&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/78613-164332672307082019-assinado.pdf#P78613 
____________________________________________________________________ 

 

25. Discussão especial em 1ª sessão, da Proposta de Emenda Constitucional nº 06/2020, 
do Ex-Deputado Enivaldo dos Anjos e outros, que acrescenta dispositivos na 
Constituição do Estado estabelecendo que em caso de relevância e urgência o 
Governador do Estado poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo 
submetê-las de imediato à Assembleia Legislativa, na forma que especifica. Publicada 
no Ales digital do dia 21/07/2020. 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=95822&arqui
vo=Arquivo/Documents/PEC/95822-160117685521072020-
assinado(13772)(13774)(13795)(13777)(13782)(13787)(13792)(13783)(13790)(13793
)(13773)(13791)(13794)(13796)(13779)(13788).pdf#P95822 
____________________________________________________________________ 

 

26. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 189/2020, do Ex-Deputado 
Delegado Lorenzo Pazolini, que limita os Gastos com os Cartões de Pagamentos do 
Governo do Estado - Cartões Corporativos - em 30% do Valor Médio dos Últimos 2 
Anos, nos casos de epidemia ou Pandemia. Publicado no Ales digital do dia 
23/03/2020. 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=91577&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/91577-182842737223032020-assinado.pdf#P91577 
____________________________________________________________________ 

 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=73689&arquivo=Arquivo/Documents/PL/73689-165751362201042019-assinado.pdf#P73689
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=73689&arquivo=Arquivo/Documents/PL/73689-165751362201042019-assinado.pdf#P73689
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=78613&arquivo=Arquivo/Documents/PL/78613-164332672307082019-assinado.pdf#P78613
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=78613&arquivo=Arquivo/Documents/PL/78613-164332672307082019-assinado.pdf#P78613
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=95822&arquivo=Arquivo/Documents/PEC/95822-160117685521072020-assinado(13772)(13774)(13795)(13777)(13782)(13787)(13792)(13783)(13790)(13793)(13773)(13791)(13794)(13796)(13779)(13788).pdf#P95822
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=95822&arquivo=Arquivo/Documents/PEC/95822-160117685521072020-assinado(13772)(13774)(13795)(13777)(13782)(13787)(13792)(13783)(13790)(13793)(13773)(13791)(13794)(13796)(13779)(13788).pdf#P95822
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=95822&arquivo=Arquivo/Documents/PEC/95822-160117685521072020-assinado(13772)(13774)(13795)(13777)(13782)(13787)(13792)(13783)(13790)(13793)(13773)(13791)(13794)(13796)(13779)(13788).pdf#P95822
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=95822&arquivo=Arquivo/Documents/PEC/95822-160117685521072020-assinado(13772)(13774)(13795)(13777)(13782)(13787)(13792)(13783)(13790)(13793)(13773)(13791)(13794)(13796)(13779)(13788).pdf#P95822
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=91577&arquivo=Arquivo/Documents/PL/91577-182842737223032020-assinado.pdf#P91577
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=91577&arquivo=Arquivo/Documents/PL/91577-182842737223032020-assinado.pdf#P91577
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27. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 258/2020, da Deputada Iriny 
Lopes, que dispõe sobre a penalização à veiculação de publicidade ou propaganda 
misógina, sexista ou estimuladora de agressão e violência sexual contra a mulher no 
âmbito do Estado. Publicado no Ales digital do dia 22/04/2020. 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=91985&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/91985-160527488422042020-assinado.pdf#P91985 
____________________________________________________________________ 

 

28. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 269/2020, do Deputado 
Vandinho Leite, que declara a essencialidade para a saúde pública dos serviços de 
educação física, esportes e afins como forma de prevenir doenças físicas e mentais no 
âmbito do Estado. Publicado no Ales digital do dia 29/04/2020. 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=92104&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/92104-192947484129042020-assinado.pdf#P92104 
____________________________________________________________________ 

 

29. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 297/2020, da Deputada Raquel 
Lessa, que dispõe sobre a impossibilidade de cobrança de multas, juros e encargos do 
valor das mensalidades da rede privada de ensino durante o Estado de Calamidade 
Pública no Estado, em razão do novo Coronavírus - Covid-19. Publicado no Ales digital 
do dia 18/05/2020. 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=92379&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/92379-174212054818052020-assinado.pdf#P92379 
____________________________________________________________________ 
 

30. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 320/2020, do Ex-Deputado 
Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe sobre a criação do Programa de Reinserção 
Social de Presos e Egressos do Sistema Carcerário do Estado. Publicado no Ales digital 
do dia 03/06/2020. 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=92833&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/92833-134917958302062020-assinado.pdf#P92833 
____________________________________________________________________ 

 

31. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 499/2020, do Deputado 
Coronel Alexandre Quintino, que acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 10.974 de 14 
de janeiro de 2019, conferindo ao Município de Itapemirim o título de “Capital 
Estadual do Atum”. Publicado no Ales digital do dia 21/09/2020. 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97902&arqui
vo=Arquivo/Documents/PL/97902-104213673321092020-assinado.pdf#P97902 
____________________________________________________________________ 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=91985&arquivo=Arquivo/Documents/PL/91985-160527488422042020-assinado.pdf#P91985
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=91985&arquivo=Arquivo/Documents/PL/91985-160527488422042020-assinado.pdf#P91985
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=92104&arquivo=Arquivo/Documents/PL/92104-192947484129042020-assinado.pdf#P92104
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=92104&arquivo=Arquivo/Documents/PL/92104-192947484129042020-assinado.pdf#P92104
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=92379&arquivo=Arquivo/Documents/PL/92379-174212054818052020-assinado.pdf#P92379
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=92379&arquivo=Arquivo/Documents/PL/92379-174212054818052020-assinado.pdf#P92379
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=92833&arquivo=Arquivo/Documents/PL/92833-134917958302062020-assinado.pdf#P92833
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=92833&arquivo=Arquivo/Documents/PL/92833-134917958302062020-assinado.pdf#P92833
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97902&arquivo=Arquivo/Documents/PL/97902-104213673321092020-assinado.pdf#P97902
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97902&arquivo=Arquivo/Documents/PL/97902-104213673321092020-assinado.pdf#P97902
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32. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Decreto Legislativo nº 43/2020, do 
Ex-Deputado Euclério Sampaio, que dispõe sobre a suspensão das penalidades 
referente a abertura fora do prazo de inventários durante a Pandemia no Espírito 
Santo. Publicado no Ales digital do dia 14/05/2020. 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=92340&arqui
vo=Arquivo/Documents/PDL/92340-143837251114052020-assinado.pdf#P92340 
____________________________________________________________________ 

 

33. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Decreto Legislativo nº 45/2020, do 
Ex-Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, e outros, que susta em sua integralidade a 
Portaria nº 020-S, de 13 de maio de 2020, publicada pela Secretaria de Estado de 
Mobilidade e Infraestrutura (SEMOBI), nos termos do Art. 56, inciso IX da 
Constituição Estadual. Publicado no Ales digital do dia 18/05/2020. 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=92377&arqui
vo=Arquivo/Documents/PDL/92377-171745067218052020-
assinado(12915)(12891)(12914)(12894)(12890)(12903).pdf#P92377 
____________________________________________________________________ 

 

34. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 68/2021, do Deputado Capitão 
Assumção, que estabelece academias e congêneres como atividade essencial em 
períodos ou enquanto perdurar o estado de calamidade pública, no âmbito do 
Estado. Publicado no Ales digital do dia 05/03/2021. 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105297&arq
uivo=Arquivo/Documents/PL/105297-202103051530416022-assinado.pdf#P105297 

____________________________________________________________________ 

 

35. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 71/2021, da Deputada Janete 
de Sá, que dispõe sobre a inclusão de Direito dos Animais e Proteção animal, dentre 
os conteúdos transversais no programa curricular das escolas públicas estaduais, e dá 
outras providências. Publicado no Ales digital do dia 05/03/2021. 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105307&arq
uivo=Arquivo/Documents/PL/105307-202103051720031639-assinado.pdf#P105307 
____________________________________________________________________ 
 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=92340&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/92340-143837251114052020-assinado.pdf#P92340
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=92340&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/92340-143837251114052020-assinado.pdf#P92340
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=92377&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/92377-171745067218052020-assinado(12915)(12891)(12914)(12894)(12890)(12903).pdf#P92377
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=92377&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/92377-171745067218052020-assinado(12915)(12891)(12914)(12894)(12890)(12903).pdf#P92377
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=92377&arquivo=Arquivo/Documents/PDL/92377-171745067218052020-assinado(12915)(12891)(12914)(12894)(12890)(12903).pdf#P92377
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105297&arquivo=Arquivo/Documents/PL/105297-202103051530416022-assinado.pdf#P105297
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105297&arquivo=Arquivo/Documents/PL/105297-202103051530416022-assinado.pdf#P105297
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105307&arquivo=Arquivo/Documents/PL/105307-202103051720031639-assinado.pdf#P105307
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105307&arquivo=Arquivo/Documents/PL/105307-202103051720031639-assinado.pdf#P105307

