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Discussão única do Projeto de Lei nº 09/2019, do Deputado Doutor Hércules, que
impõe a rejeição das contas dos gestores públicos e agentes políticos que não
respeitarem as normas de acessibilidade e inclusão previstas no Estatuto da Pessoa
com Deficiência - Lei 13.146/2015. Publicado no Ales Digital do dia 04/02/2019.
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=71504&arq
uivo=Arquivo/Documents/PL/002444188004022019-assinado(8491).pdf#P71504
Parecer oral da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, com emenda
substitutiva; parecer oral da Comissão de Finanças, pela rejeição e parecer nº
07/2022, da Comissão de Cidadania, pela aprovação, com acolhendo da emenda da
Comissão de Justiça, publicados no Ales Digital dos dias 05/05/2021, 09/07/2021 e
28/04/2022.
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=71504&arq
uivo=Arquivo/Documents/PL/PL92019/807893202104281715012587.pdf#TRA807893
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=71504&arq
uivo=Arquivo/Documents/PL/PL92019/826483202107130847101936.pdf#TRA826483
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=71504&arq
uivo=Arquivo/Documents/PL/PL92019/1020938202204270852158871.pdf#TRA1020938
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Discussão única do Projeto de Lei nº 218/2019, do Deputado Capitão Assumção, que
assegura, através do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Estado, a realização
em até trinta dias, dos exames destinados à comprovação de doença neoplásica.
Publicado no Ales Digital do dia 28/03/2019.
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=73565&arq
uivo=Arquivo/Documents/PL/73565-190228380027032019-assinado.pdf#P73565
Pareceres nºs 69/2021, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade/legalidade,
com emendas; 41/2021, da Comissão de Saúde e 18/2022, da Comissão de Finanças,
ambos pela aprovação, acolhendo as emendas da Comissão de Justiça, publicados no
Ales Digital dos dias 27/10/2021 e 13/04/2022.
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=73565&arq
uivo=Arquivo/Documents/PL/PL2182019/811565202103251945341029.pdf#TRA811565
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https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=73565&arq
uivo=Arquivo/Documents/PL/PL2182019/854604202110261157180399.pdf#TRA854604
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=73565&arq
uivo=Arquivo/Documents/PL/PL2182019/995764202204131048473971.pdf#TRA995764
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Discussão única do Projeto de Lei nº 770/2019, do Deputado Doutor Hércules, que
proíbe a comercialização e o uso de cigarros eletrônicos no Estado. Publicado no Ales
Digital do dia 12/09/2019.
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=80449&arq
uivo=Arquivo/Documents/PL/80449-151818259412092019-assinado.pdf#P80449
Na Comissão de Justiça o parecer n.º 129/2020, que é pela inconstitucionalidade,
publicado no DPL do dia 27/07/2020, foi rejeitado em votação nominal em Plenário
na Sessão Ordinária (Virtual) do dia 25/08/2020.
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=96796&arq
uivo=Arquivo/Documents/PC/96796-172015056611082020(14147)(14146)assinado(14148)(14149).pdf#P96796
Pareceres nºs 24/2021, da Comissão de Saúde e 14/2022, da Comissão de Finanças,
ambos pela aprovação, publicados no Ales Digital dos dias 14/09/2021 e 13/04/2022.
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=120798&ar
quivo=Arquivo/Documents/PC/120798-202109101646522970(38448)assinado(37123).pdf#P120798
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=139629&ar
quivo=Arquivo/Documents/PC/139629-202204131111259626assinado(51426)(51427)(51429)(51428).pdf#P139629
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Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 14/2022, do Deputado Carlos
Von, que declara a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, em Vila Velha,
patrimônio material, cultural e turístico do Estado. Publicado no Ales Digital do dia
18/01/2022.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=132746&arquivo=A
rquivo/Documents/PL/132746-202201181503108456-assinado.pdf#P132746
_____________________________________________________________________

