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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

AVULSOS DA 16ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL) DO DIA
16.12.2021
PROPOSIÇÃO

1. Discussão única, em regime de urgência, nos termos do artigo 227 do Regimento Interno,
do Projeto de Lei Complementar nº 37/2021, oriundo da Mensagem Governamental nº
535/2021, que "Cria a Indenização por Convocação para Enfrentamento de Demandas
Excepcionais do Sistema Único de Saúde no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras
providências". Publicado no Ales Digital do dia 28/10/2021.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=125977&arquivo=Arquivo
/Documents/PLC/125977-202110281634134770-assinado.pdf#P125977
_____________________________________________________________________

2. Discussão única, em regime de urgência, nos termos do artigo 227 do Regimento Interno,
do Projeto de Lei Complementar nº 44/2021, oriundo da Mensagem Governamental nº
1275/2021, que "Dispõe sobre parcerias do Estado com pessoas jurídicas de direito privado,
qualificadas como organização social, por meio de contrato de gestão e dá outras
providências”. Publicado no Ales Digital do dia 07/12/2021.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=129671&arquivo=Arquivo
/Documents/PLC/129671-202112071846448670-assinado.pdf#P129671
_____________________________________________________________________

3. Discussão única, em regime de urgência, nos termos do artigo 227 do Regimento Interno,
do Projeto de Lei nº 864/2021, do Deputado Marcelo Santos, que adere ao convênio ICMS
nº 204, de 09 de dezembro de 2021, publicado no DOU de 10.12.2021, pelo despacho
83/21, que altera o convênio ICMS nº 38/12, que concede isenção do ICMS nas saídas de
veículos destinados a pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental ou autista.
Publicado no Ales Digital do dia 16/12/2021.

www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130828&arquivo=A
rquivo/Documents/PL/130828-202112161340568315-assinado.pdf#P130828
_____________________________________________________________________
4. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 841/2021, do Deputado
Adílson Espíndula, que inclui no Plano Rodoviário Estadual o trecho de 4,66 Km, da Estrada
que tem início na localidade de Recreio em Santa Maria de Jetibá, saindo da ES-368 e
findando na ES-264, em São Sebastião do Belém, Município de Santa Maria de Jetibá, Estado
do Espírito Santo. Publicado no Ales Digital do dia 09/12/2021.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=129865&arquivo=Arquivo
/Documents/PL/129865-202112090940273243-assinado.pdf#P129865
_____________________________________________________________________
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5. Discussão em 1.º turno da Proposta de Emenda à Constituição Estadual nº 03/2021, do
Deputado Bruno Lamas e outros, que altera a redação do art. 32, inciso XVII, da Constituição
Estadual, autorização a acumulação remunerada de dois cargos públicos de natureza
técnico-pedagógica. Publicada no ALES Digital em 02/07/2021.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=111945&arquivo=Arquivo
/Documents/PEC/111945-202107021842158887assinado(17809)(17815)(17814)(17812)(17817)(17810)(17805)(17818)(17811)(17819)(1781
3)(17816).pdf#P111945
Parecer nº 01/2021, da Comissão Especial criada pelo Ato do Presidente nº 05/202, pela
admissibilidade, constitucionalidade, legalidade e aprovação.
(Em anexo, por se tratar de matéria correlata, Proposta de Emenda Constitucional nº
05/2021, de autoria do Deputado Sergio Majeski outros). Quorum para aprovação: 3/5(18
votos) - votação nominal).
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=113789&arquivo=Arquivo
/Documents/PEC/113789-202108031527519701assinado(18197)(18196)(18200)(18195)(18202)(18199)(18198)(18201)(18194).pdf#P113789

