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ÍNDICE

1. Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, da Constituição Estadual, do veto
total, ao Projeto de Lei nº 164/2022, de autoria do Deputado Coronel Alexandre
Quintino, que altera a Lei nº 11.377, de 31 de agosto de 2021, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de os estabelecimentos comerciais que anunciarem a oferta de
produtos e serviços em promoção, no âmbito do Estado do Espírito Santo, 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 11/04/2022.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=139423&arquivo=A
rquivo/Documents/PL/139423-202204111613472031-assinado.pdf#P139423
Mensagem de Veto nº 18/2022, publicada no ALES digital do dia 17/05/2022.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=142183&arquivo=A
rquivo/Documents/MV/142183-202205171648174134-assinado.pdf#P142183
_____________________________________________________________________
2. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 257/2021, do
Deputado Bruno Lamas, que altera a Lei n° 7.001, de 27 de dezembro de 2001, que
dispõe sobre a Taxa de Serviços Diversos do DETRAN. Publicado no Ales Digital do dia
14/06/2021.
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=110010&arq
uivo=Arquivo/Documents/PL/110010-202106141555545124-assinado.pdf#P110010
(Em anexo por se tratar de matéria correlata, nos termos do art. 178 do Regimento
Interno, Projeto de Lei nº 262/2022, do Deputado Alexandre Xambinho).
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=143891&arquivo=A
rquivo/Documents/PL/143891-202206071310084447-assinado.pdf#P143891
______________________________________________________________________
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3. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 259/2022, do
Deputado Luiz Durão, que assegura às vítimas de violência doméstica e familiar o
direito à comunicação prévia quando do relaxamento de medida de privação de
liberdade ou de medida protetiva de urgência aplicada contra quem deu causa à
violência. Publicado no ALES Digital do dia 06/06/2022.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=143775&arquivo=A
rquivo/Documents/PL/143775-202206061603516595-assinado.pdf#P143775
Existe emenda de autoria do Deputado Freitas, anexada ao Projeto, para ser
analisada pelas comissões parlamentares).
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=144971&arquivo
=Arquivo/Documents/EM/144971-202206151353439690-assinado.pdf#P144971
_____________________________________________________________________
4. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei Complementar nº
29/2022, oriundo da Mensagem Governamental nº 836/2022, que dispõe sobre a
extensão de licença maternidade das servidoras públicas e contratadas temporárias
do Poder Executivo Estadual. Publicado no Ales Digital do dia 31/05/2022.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=142968&arquivo=A
rquivo/Documents/PLC/142968-202205311713367472-assinado.pdf#P142968
(Existem emendas modificativa e aditiva de autoria dos Deputados Sergio Majeski e
Doutor Hércules, anexadas ao Projeto, para serem analisadas pelas comissões
parlamentares).
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=144363&arquivo=A
rquivo/Documents/EM/144363-202206101112356597-assinado.pdf#P144363
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=144440&arquivo=A
rquivo/Documents/EM/144440-202206101738131958-assinado.pdf#P144440
_____________________________________________________________________
5. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei Complementar nº
28/2022, oriundo da Mensagem Governamental nº 837/2022, que institui o regime
especial de trabalho para os servidores públicos da Administração Direta, Autárquica
e Fundacional do Poder Executivo Estadual que tenham cônjuge, filho ou dependente
com deficiência. Publicado no Ales Digital do dia 31/05/2022.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=142969&arquivo=A
rquivo/Documents/PLC/142969-202205311715398100-assinado.pdf#P142969
_____________________________________________________________________
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6. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 276/2022, do
Deputado Coronel Alexandre Quintino, que inclui no Plano Rodoviário Estadual a
estrada municipal Bom Jardim, que liga a ES 482 (Monte Líbano) à ES 486 (Gironda),
no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Publicado no Ales Digital do dia
14/06/2022.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=144673&arquivo=A
rquivo/Documents/PL/144673-202206141013444135-assinado.pdf#P144673
_____________________________________________________________________
7. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 186/2021, do
Deputado Bruno Lamas, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão
de Guias de Turismo no Estado do Espírito Santo. Publicado no Ales Digital do dia
10/05/2021.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107280&arquivo=A
rquivo/Documents/PL/107280-202105101838190414-assinado.pdf#P107280
______________________________________________________________________
8. 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.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=71504&arquivo=Ar
quivo/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.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=71504&arquivo=Ar
quivo/Documents/PL/PL92019/807893-202104281715012587.pdf#TRA807893
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=71504&arquivo=Ar
quivo/Documents/PL/PL92019/826483-202107130847101936.pdf#TRA826483
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=71504&arquivo=Ar
quivo/Documents/PL/PL92019/1020938-202204270852158871.pdf#TRA1020938
_____________________________________________________________________
9. Discussão prévia do Projeto de Lei nº 146/2021, do Deputado Doutor Hércules, que
dispõe sobre a proibição da cobrança de juros e/ou multas sobre dívidas referentes
aos serviços públicos essenciais de fornecimento de água, tratamento de esgoto e
energia elétrica contraídas no período de calamidade pública. Publicado no ALES
Digital do dia 20/04/2021.
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www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=106637&arquivo=A
rquivo/Documents/PL/106637-202104201141192931-assinado.pdf#P106637
Parecer no 215/2022 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 inconstitucionalidade.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=106637&arquivo=A
rquivo/Documents/PL/PL1462021/1046298-202206081923550901.pdf#TRA1046298
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=144322&arquivo=A
rquivo/Documents/PC/144322-202206091729350246assinado(53606)(53607)(53605).pdf#P144322
_____________________________________________________________________

