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item ao anexo II da Lei n° 10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo a Semana de
Estudos sobre a Constituição Federal e Estadual nas redes públicas de ensino do
Estado. Publicado no ALES Digital do dia 20/12/2021.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=131367&arquivo=A
rquivo/Documents/PL/131367-202112201642278862-assinado.pdf#P131367
Parecer no 203/2022 da Comissão de Justiça, em votação realizada na 8ª Reunião
Ordinária (Híbrida) conforme Ata Taquigráfica publicada no DPL em
07/06/2022, que concluiu pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e
aprovação.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=86626&arquivo=Ar
quivo/Documents/PL/PL10132019/1046082-202206081608239857.pdf#TRA1046082
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=144310&arquivo=A
rquivo/Documents/PC/144310-202206091702562711assinado(53576)(53577)(53575).pdf#P144310
_____________________________________________________________________
18.Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento
Interno, do Projeto de Lei nº 27/2022, da Mesa Diretora, que acrescenta item ao
Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de utilidade
pública a Comunidade Terapêutica EDIFICAR. Publicado no ALES Digital do dia
01/02/2022.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=133277&arquivo=A
rquivo/Documents/PL/133277-202202011430575419-assinado.pdf#P133277
Parecer no 202/2022 da Comissão de Justiça, em votação realizada na 8ª Reunião
Ordinária (Híbrida) conforme Ata Taquigráfica publicada no DPL em
07/06/2022, que concluiu pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e
aprovação.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=86626&arquivo=Ar
quivo/Documents/PL/PL10132019/1046082-202206081608239857.pdf#TRA1046082
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=144309&arquivo=A
rquivo/Documents/PC/144309-202206091659538019assinado(53573)(53574)(53572).pdf#P144309
_____________________________________________________________________

8

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

19.Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento
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