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1. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 77/2022, oriundo da Mensagem 
Governamental nº 340/2022, que autoriza o Banestes S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo 
(BANESTES S.A.) a constituir subsidiárias e controladas e a adquirir participação em 
Sociedades. Publicado no Ales Digital do dia 18/02/2022. (COMISSÕES DE JUSTIÇA E DE 
FINANÇAS). 

2. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 69/2022, oriundo da Mensagem 
Governamental nº 332/2022, que “ Introduz alterações na Lei nº 7.000(ICMS), objetivando 
consolidar na legislação tributária do nosso Estado às alterações trazidas pela Lei 
Complementar Federal nº 190, de 4 de janeiro de 2022, que alterou a Lei Complementar nº 87, 
de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir). Publicado no Ales Digital do dia 17/02/2022. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA E DE FINANÇAS). 

3. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 26/2022, oriundo da Mensagem 
Governamental nº 124/2022, que "Autoriza o Poder Executivo a instituir o Selo Fiscal 
eletrônico – SF-e – e o Selo Fiscal de Controle e Procedência, destinados ao controle e 
fiscalização da comercialização e do envase de água mineral, natural, artificial ou adicionada 
de sais”. Publicado no Ales Digital do dia 01/02/2022. Existe emenda modificativa nº 01/2022, 
de autoria do Deputado Dary Pagung – Líder do Governo, anexada ao Projeto, para ser 
analisada pelas comissões parlamentares). (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR, DE AGRICULTURA, DE SAÚDE E DE FINANÇAS). 

4. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 63/2022, oriundo da Mensagem 
Governamental nº 270/2022, que “Introduz alterações no ANEXO III na Lei nº 7.000, de 27 de 
dezembro de 2001, visando visa internalizar os seguintes Convênios ICMS, celebrados no 
âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz: I - Convênio ICMS nº 99/18, que 
autoriza a concessão de isenção do ICMS incidente nas operações com produtos eletrônicos e 
seus componentes, realizadas no âmbito do sistema de logística reversa;  II - Convênio ICMS nº 
01/21, que revigora e altera o Convênio ICMS 63/20, que autoriza a concessão de isenção do 
ICMS incidente nas operações e correspondentes prestações de serviço de transporte 
realizadas no âmbito das medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento à pandemia 
causada pelo novo agente do Coronavírus (SARS-CoV-2); III - Convênio ICMS nº 13/21, que 
autoriza a concessão de isenção do ICMS incidente nas operações e correspondentes 
prestações de serviço de transporte realizadas com o equipamento respiratório Elmo, suas 
partes e peças, utilizado no âmbito das medidas de enfrentamento à pandemia causada pelo 
novo agente do Coronavírus (SARS-CoV-2); e IV - Convênio ICMS nº 15/21, que autoriza a 
concessão de isenção do ICMS nas importações e operações com vacinas e insumos destinados 
à sua fabricação para o enfrentamento à pandemia causada pelo novo agente do Coronavírus 
(SARS-CoV-2). Publicado no Ales Digital do dia 15/02/2022. (COMISSÕES DE JUSTIÇA E DE 
FINANÇAS). 
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5. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 134/2022, oriundo da 
Mensagem Governamental nº 481/2022, que Autoriza o Poder Executivo a contratar operação 
de crédito externo junto à Corporação Andina de Fomento - CAF, com a garantia da União e dá 
outras providências.  Publicado no Ales Digital do dia 22/03/2022. (COMISSÕES DE JUSTIÇA E 
DE FINANÇAS). 

6. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 133/2022, oriundo da 
Mensagem Governamental nº 482/2022, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação 
de crédito externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, 
com a garantia da União e dá outras providências.  Publicado no Ales Digital do dia 
22/03/2022. (COMISSÕES DE JUSTIÇA E DE FINANÇAS). 

7. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei Complementar nº 03/2022, 
oriundo da Mensagem Governamental nº 123/2022, que “acrescenta dispositivo na Lei 
Complementar n° 222, de 27 de dezembro de 2001, que reorganiza a Estrutura Organizacional 
Básica do Departamento de Imprensa Oficial - DIO, e dá outras providências”. Publicado no 
Ales Digital do dia 01/02/2022. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA E DE FINANÇAS). 
 

8. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 70/2022, oriundo da Mensagem 
Governamental nº 334/2022, que “Dispõe sobre a inclusão no Sistema Rodoviário Estadual da 
estrada vicinal localizada no município de Cachoeiro de Itapemirim, conforme especifica". 
Publicado no Ales Digital do dia 17/02/2022. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE INFRAESTRUTURA E 
DE FINANÇAS). 
 

9. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 143/2022, oriundo da Mensagem 
Governamental nº 483/2022, que introduz alterações na Lei nº 7.000, de 27 de dezembro de 
2001 (ICMS), que concede benefício tributário de isenção para as operações internas de saídas 
de pedra britada. Publicado no Ales Digital do dia 24/03/2022. (COMISSÕES DE JUSTIÇA E DE 
FINANÇAS). 

   

 


