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FASE DAS COMUNICAÇÕES 

 

(A INSCRIÇÃO SERÁ FEITA PELOS TERMINAIS DO PAINEL ELETRÔNICO – CONFORME 
ART. 119 § 1º DO REGIMENTO INTERNO). 

 

ORDEM DO DIA 

 

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. Mensagem de Veto nº 18/2022, 
publicada no ALES digital do dia 17/05/2022. Na Comissão de Justiça o relator, 
Deputado Gandini, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na 53ª 
sessão ordinária do dia 20/06/2022. (Prazo até o dia 27/06/2022). (COMISSÃO DE 
JUSTIÇA). 

2. Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, da Constituição Estadual, do veto 
total, ao Projeto de Lei nº 06/2020, de autoria do Ex-Deputado Delegado Lorenzo 
Pasolini, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes informativos nos 
hospitais no Estado do Espírito Santo sobre a legalidade da adoção. Publicado no ALES 
Digital do dia 02/01/2020. Mensagem de Veto nº 21/2022, publicada no ALES digital 
do dia 24/05/2022. (COMISSÃO DE JUSTIÇA). 

3. Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, da Constituição Estadual, do veto 
total, ao Projeto de Lei nº 481/2020, de autoria do Deputado Adilson Espíndula, que 
dispõe sobre a afixação de placa informativa em farmácias e drogarias contendo 
advertência quanto aos riscos da automedicação em geral e dá outras providências. 
Publicado no ALES Digital do dia 10/09/2020. Mensagem de Veto nº 22/2022, 
publicada no ALES digital do dia 24/05/2022. (COMISSÃO DE JUSTIÇA). 

4. Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, da Constituição Estadual, do veto 
total, ao Projeto de Lei nº 218/2019, de autoria do Deputado Capitão Assumção, que 
assegura, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Estado do Espírito 
Santo, a realização, em até 30 (trinta) dias, dos exames destinados à comprovação de 
doença neoplásica. Publicado no ALES Digital do dia 28/03/2019. Mensagem de Veto 
nº 23/2022, publicada no ALES digital do dia 25/05/2022. (COMISSÃO DE JUSTIÇA). 
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5. Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, da Constituição Estadual, do veto 
total, ao Projeto de Lei nº 921/2019, de autoria do Deputado Marcos Garcia, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de os sítios de vendas na internet fornecerem 
informações prévias sobre a quantidade de ingressos ofertados em cada lote e o 
período de sua disponibilidade, e dá outras providências. Publicado no ALES Digital do 
dia 01/11/2019. Mensagem de Veto nº 24/2022, publicada no ALES digital do dia 
25/05/2022. (COMISSÃO DE JUSTIÇA). 

6. 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. 
(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, existe emenda 
substitutiva anexada ao projeto do próprio autor). Na Comissão de Justiça o relator, 
Deputado Gandini, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na 63ª 
Sessão Ordinária Híbrida, Virtual e Presencial do dia 13/07/2021. (Prazo até o dia 
03/08/2021). A matéria foi baixada de pauta, a pedido do autor e deferido pelo 
Senhor Presidente da Mesa Diretora, na 67ª Sessão Ordinária, Híbrida, Virtual e 
Presencial do dia 04/08/2021. (COMISSÕES DE JUSTIÇA E DE FINANÇAS). 

7. 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. Nas Comissões em conjunto de Justiça, 
de Cidadania, de Segurança e de Finanças o relator, Deputado Gandini, se prevaleceu 
do prazo regimental para relatar a matéria na 53ª sessão ordinária, híbrida, virtual e 
presencial do dia 15/06/2022. (Prazo até o dia 22/06/2022). Existe emenda de autoria 
do Deputado Freitas, anexada ao Projeto, para ser analisada pelas comissões 
parlamentares). (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE SEGURANÇA E DE 
FINANÇAS). 

8. 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. Nas Comissões em 
conjunto de Justiça, de Cidadania e de Finanças o relator, Deputado Gandini, se 
prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na 53ª sessão ordinária, híbrida, 
virtual e presencial do dia 15/06/2022. (Prazo até o dia 22/06/2022). (Existem 
emendas modificativa e aditiva de autoria dos Deputados Sergio Majeski e Doutor 
Hércules, anexadas ao Projeto, para serem analisadas pelas comissões 
parlamentares). (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE SAÚDE E DE 
FINANÇAS). 
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9. 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. Nas Comissões em 
conjunto de Justiça, de Cidadania, de Saúde e de Finanças o relator, Deputado 
Gandini, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria na 53ª sessão 
ordinária, híbrida, virtual e presencial do dia 15/06/2022. (Prazo até o dia 22/06/2022). 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE SAÚDE E DE FINANÇAS). 

10. 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. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE INFRAESTRUTURA E DE FINANÇAS). 

11. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 60/2022, do Deputado 
Dr. Rafael Favatto, que reconhece a atividade de risco e a efetiva necessidade de porte 
de armas de fogo aos profissionais vigilantes e/ou seguranças que trabalham em 
empresas públicas e/ou privadas no Espírito Santo. Publicado no Ales Digital do dia 
14/02/2022. (Existem emendas substitutivas do próprio autor, anexadas ao Projeto, 
para serem analisadas pelas comissões parlamentares. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE SEGURANÇA E DE FINANÇAS). 

12. 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. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE CIDADANIA, DE TURISMO E DE FINANÇAS). 

13. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Resolução nº 08/2022, do 
Deputado Adilson Espíndula, que cria a Comenda do Mérito Legislativo “Martin 
Lutero”, destinada a contemplar os membros das Igrejas Luteranas do Estado do 
Espírito Santo. Publicado no Ales Digital do dia 04/05/2022. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, 
DE CIDADANIA E DE FINANÇAS). 

14. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 282/2022, do Deputado 
Theodorico Ferraço, que inclui no Plano Rodoviário Estadual a Estrada que vai de 
Gironda a Fábrica de Cimento, com acesso a Alto Moledo/Itaoca, Município de 
Cachoeiro de Itapemirim, ligando as Rodovias ES-164 e ES-482. Publicado no Ales 
Digital do dia 21/06/2021. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE INFRAESTRUTURA E DE 
FINANÇAS). 

15. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 283/2022, do Deputado 
Theodorico Ferraço, que inclui no Plano Rodoviário Estadual a Estrada do Valão 
(paralelo à antiga linha ferroviária) que liga Morro Grande, Escola Técnica, Faculdades 
de Direito e de Ciências Contábeis até o Distrito Industrial de São Joaquim, localizada 
no Município de Cachoeiro de Itapemirim. Publicado no Ales Digital do dia 21/06/2021. 
(COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE INFRAESTRUTURA E DE FINANÇAS). 
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16. 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. 
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 acolhimento da emenda 
substitutiva da Comissão de Justiça, publicados no Ales Digital dos dias 05/05/2021, 
09/07/2021 e 28/04/2022. A matéria foi baixada de pauta, a pedido do autor e 
deferido pelo Senhor Presidente da Mesa Diretora, na 43ª sessão Ordinária, Híbrida, 
Virtual e Presencial do dia 25/05/2022.  

17. 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. 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. Já discutiu em Plenário 
o autor da matéria. (O requerimento do Deputado Doutor Hércules solicitando 
votação nominal ao presente Projeto foi adiada por falta de quórum, na 53ª sessão 
ordinária, híbrida, virtual e presencial do dia 15/06/2022). 

18. Discussão prévia do Projeto de Lei nº 259/2021, do Deputado Capitão Assumção, que 
proíbe as instituições públicas de fixar cartazes ou qualquer propaganda de cunho 
político ou ideológico em áreas externas, internas dos prédios e congêneres, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. Publicado no ALES Digital do dia 15/06/2021. 
Parecer no 226/2022, da Comissão de Justiça, em votação realizada na 9ª Reunião 
Ordinária (Híbrida) conforme Ata Taquigráfica publicada no DPL em 
14/06/2022, que concluiu pela inconstitucionalidade. 

19. Discussão prévia do Projeto de Lei nº 601/2021, do Deputado Marcos Garcia, que 
institui o programa “Praia para Todos” no âmbito do Estado, visando garantir e facilitar 
a acessibilidade às pessoas com deficiência física nas praias litorâneas e em pontos 
turísticos caracterizados pelas praias artificiais. Publicado no ALES Digital do dia 
05/10/2021. Parecer no 228/2022, da Comissão de Justiça, em votação realizada na 9ª 
Reunião Ordinária (Híbrida) conforme Ata Taquigráfica publicada no DPL em 
14/06/2022, que concluiu pela inconstitucionalidade. 

20. Discussão prévia do Projeto de Lei nº 787/2021, do Deputado Dr. Rafael Favatto, que 
institui a contagem de tempo em dobro durante a pandemia do Coronavírus, aos 
profissionais da área da saúde, policiais militares, bombeiros militares, policiais civis, 
policiais técnicos- científicos policiais penais agentes socioeducativos e Guarda Civil 
Metropolitana, nos casos em que especifica. Publicado no ALES Digital do dia 
22/11/2021. Parecer no 225/2022, da Comissão de Justiça, em votação realizada na 9ª 
Reunião Ordinária (Híbrida) conforme Ata Taquigráfica publicada no DPL em 
14/06/2022, que concluiu pela inconstitucionalidade. 
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21. Discussão prévia do Projeto de Lei nº 831/2021, do Deputado Delegado Danilo 
Bahiense, que dispõe sobre a redução de pena aos condenados que doarem sangue no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. Publicado no ALES Digital do dia 06/12/2021. 
Parecer no 224/2022, da Comissão de Justiça, em votação realizada na 9ª Reunião 
Ordinária (Híbrida) conforme Ata Taquigráfica publicada no DPL em 
14/06/2022, que concluiu pela inconstitucionalidade. 

22. Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 608/2021, do Deputado Luciano Machado, que 
acrescenta item ao Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando de utilidade pública a Associação Comunitária do Córrego Bonsucesso, 
localizado no município de Iúna. Publicado no ALES Digital do dia 13/10/2021. Parecer 
no 233/2022, da Comissão de Justiça, em votação realizada na 10ª Reunião Ordinária 
(Híbrida) conforme Ata Taquigráfica publicada no DPL em 21/06/2022, que concluiu 
pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação. 

23. Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 876/2021, do Deputado Adilson Espíndula, que declara 
de Utilidade Pública a Associação dos Moradores do Bairro Santa Terezinha, no 
município de Itarana.  Publicado no ALES Digital do dia 21/12/2021. Parecer no 
231/2022, da Comissão de Justiça, em votação realizada na 10ª Reunião Ordinária 
(Híbrida) conforme Ata Taquigráfica publicada no DPL em 21/06/2022, que concluiu 
pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação. 

24. Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 03/2022, do Deputado Dary Pagung, que acrescenta item 
ao Anexo II da Lei nº 10.975, de 14 de janeiro de 2019, denominando Vladimir João 
Gasperazzo o trecho da Rodovia Agrovila à Itaçu, no Município de Itaguaçu.  Publicado 
no ALES Digital do dia 06/01/2022. Parecer no 230/2022, da Comissão de Justiça, em 
votação realizada na 10ª Reunião Ordinária (Híbrida) conforme Ata Taquigráfica 
publicada no DPL em 21/06/2022, que concluiu pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e aprovação. 

25. Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 54/2022, da Deputada Iriny Lopes, que acrescenta item 
ao Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de utilidade 
pública a Associação, Esportiva e Cultural Alento, localizada no Município de Nova 
Venécia/ES. Publicado no ALES Digital do dia 14/02/2022. Parecer no 229/2022, da 
Comissão de Justiça, em votação realizada na 10ª Reunião Ordinária (Híbrida) 
conforme Ata Taquigráfica publicada no DPL em 21/06/2022, que concluiu pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e aprovação.      
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26. Discussão se houver recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei nº 79/2022, da Deputada Janete de Sá, que acrescenta item 
ao Anexo Único da Lei nº 10.975, de 14 de janeiro de 2019, denominando Miguel 
Lourenço da Costa o trecho de 10,5km de rodovia que tem inicio a partir da sede do 
município de Divino de São Lourenço ao entroncamento final no sentido ao Patrimônio 
da Penha, no município de Divino de São Lourenço.    Publicado no ALES Digital do dia 
18/02/2022. Parecer no 232/2022, da Comissão de Justiça, em votação realizada na 10ª 
Reunião Ordinária (Híbrida) conforme Ata Taquigráfica publicada no DPL em 
21/06/2022, que concluiu pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
aprovação. 

27. Discussão especial em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 100/2019, do Deputado Fabrício 
Gandini, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Fundo Estadual de Apoio às 
Guardas Municipais, sob a gestão e execução direta ou descentralizada da Secretaria 
de Estado da Segurança. Publicado no ALES Digital do dia 17/08/2021. 

28. Discussão especial em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 343/2019, da Deputada Iriny 
Lopes, que institui a Política Estadual de Compras Governamentais da Agricultura 
Familiar, Camponesa e Economia Solidária no âmbito do Estado. Publicado no ALES 
Digital do dia 14/05/2019. 

29. Discussão especial em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 581/2019, do Deputado Capitão 
Assumção, que dispõe sobre a proibição de promover a impermeabilização de bens 
móveis usando solventes inflamáveis em locais residenciais. Publicado no ALES Digital 
do dia 16/07/2019. (Em anexo por se tratar de matéria correlata, nos termos do art. 
178 do Regimento Interno, Projeto de Lei nº 156/2021, do Deputado Dr. Emílio 
Mameri).  

30. Discussão especial em 3ª sessão, do Projeto de Lei Complementar nº 41/2021, do 
Deputado Sergio Majeski, que modifica dispositivos da Lei Complementar nº 971, de 
14 de julho de 2021, estendendo o benefício da gratuidade nos ônibus intermunicipais 
aos veículos do serviço executivo. Publicado no ALES Digital do dia 29/11/2021. 

31. Discussão especial em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 247/2021, do Deputado Dr. 
Emílio Mameri, que dispõe sobre a proteção, a preservação e a conservação dos 
ecossistemas aquáticos naturais, proibindo a canalização, a impermeabilização e a 
alteração dos cursos de águas naturais, riachos, córregos, ribeirões e rios. Publicado no 
ALES Digital do dia 09/06/2021. (Em anexo por se tratar de matéria correlata, nos 
termos do art. 178 do Regimento Interno, Projeto de Lei nº 394/2021, do Deputado Pr. 
Marcos Mansur).  

32. Discussão especial em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 437/2021, do Deputado Carlos 
Von, que fica vedada a utilização de dívidas prescritas ou com mais de 05 (cinco) anos 
da data de seu vencimento como parâmetro para fins de pontuação em “Scores do 
Consumidor”, na forma que menciona. Publicado no ALES Digital do dia 17/08/2021. 
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33. Discussão especial em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 631/2021, do Deputado Gandini, 
que obriga o poder executivo, no prazo de até 60 (sessenta) dias, a regulamentar a 
utilização e circulação dos cicloelétricos com motor de propulsão elétrica. Publicado no 
ALES Digital do dia 21/10/2021. (Em anexo requerimento de desanexação nº 56/2021, 
do próprio autor). 

34. Discussão especial em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 759/2021, do Deputado 
Delegado Danilo Bahiense, que estabelece a reserva de vagas para deficientes 
auditivos unilaterais nos editais de licitação que visem à contratação de empresas para 
a prestação de serviços continuados e terceirizados, no âmbito da administração 
pública estadual direta, autárquica e fundacional. Publicado no ALES Digital do dia 
11/11/2021. 

35. Discussão especial em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 770/2021, do Deputado Carlos 
Von, que dispõe sobre penalidades ao responsável pelo acionamento indevido (trote 
telefônico) dos serviços telefônicos de atendimento a emergências envolvendo 
remoções ou resgates, combate a incêndios, ocorrências policiais ou atendimento de 
desastres, no âmbito do Estado. Publicado no ALES Digital do dia 17/11/2021. (Existe 
emenda modificativa anexada ao projeto do próprio autor). 

36. Discussão especial em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 777/2021, do Deputado 
Delegado Danilo Bahiense, que institui a obrigatoriedade de atendimento monitorado 
às pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA – e Pessoas com Deficiência – 
PCD. Publicado no ALES Digital do dia 18/11/2021. 

37. Discussão especial em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 783/2021, do Deputado Capitão 
Assumção, que determina que o sexo biológico será o único critério definidor para o 
uso de banheiros de instituições públicas, privadas e estabelecimentos comerciais e 
congêneres, no âmbito do Estado do Espírito Santo. Publicado no ALES Digital do dia 
19/11/2021. 

38. Discussão especial em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 788/2021, do Deputado 
Delegado Danilo Bahiense, que dispõe sobre a inexigência de nova certidão de 
nascimento para a prática de atos oficiais. Publicado no ALES Digital do dia 
22/11/2021. 

39. Discussão especial em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 847/2021, do Deputado Marcos 
Garcia, que institui o "Programa Estadual de Segurança Aquática" no Estado do Espírito 
Santo. Publicado no ALES Digital do dia 13/12/2021. 

40. Discussão especial em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 852/2021, do Deputado Renzo 
Vasconcelos, que institui a Política Estadual de Saúde Mental para os integrantes da 
Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros Militares, Agentes Penitenciários, e dá outras 
providências. Publicado no ALES Digital do dia 14/12/2021. 

41. Discussão especial em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 853/2021, do Deputado Renzo 
Vasconcelos, que Institui a Política de Incentivo ao Cicloturismono âmbito do Estado 
do Espírito Santo. Publicado no ALES Digital do dia 14/12/2021. 
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42. Discussão especial em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 855/2021, do Deputado Renzo 
Vasconcelos, que Institui e estabelece diretrizes para a Política Estadual de 
Identificação e Acompanhamento Educacional dos Alunos com Epilepsia na Rede de 
Ensino do Estado do Espírito Santo e dá outras providências. Publicado no ALES Digital 
do dia 14/12/2021. 

43. Discussão especial em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 858/2021, do Deputado 
Delegado Danilo Bahiense, que dispõe sobre o direito de escolha do local de exercício 
do respectivo cargo público, no âmbito do Estado do Espírito Santo, aos candidatos 
aprovados de acordo com a ordem classificatória. Publicado no ALES Digital do dia 
15/12/2021. 

44. Discussão especial em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 865/2021, da Deputada Iriny 
Lopes, que dispõe sobre a aquisição de mel e seus derivados produzidos por 
apicultores, pela agricultura familiar, economia popular solidária e por 
empreendimentos familiares rurais do Estado para a sua inclusão na merenda escolar 
da Rede Estadual de Ensino. Publicado no ALES Digital do dia 16/12/2021. 

45. Discussão especial em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 877/2021, da Deputada Iriny 
Lopes, que torna obrigatória a inclusão da temática Antirracista, nos cursos de 
formação de agentes de segurança e vigilância privada no Estado. Publicado no ALES 
Digital do dia 21/12/2021. 

46. Discussão especial em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 879/2021, do Deputado Capitão 
Assumção, que garante a livre manifestação religiosa em qualquer ambiente, nos 
termos do art. 5º, inciso VI da Constituição Federal. Publicado no ALES Digital do dia 
23/12/2021. 

47. Discussão especial em 3ª sessão, do Projeto de Decreto Legislativo nº 71/2021, do 
Deputado Capitão Assumção, que ficam sustados os efeitos da Portaria 03-R, de 26 de 
novembro de 2021, que delimita o acesso às dependências físicas dos órgãos e 
entidades do Poder Executivo Estadual aos agentes públicos que estiverem 
devidamente imunizados contra a Covid-19. Publicado no ALES Digital do dia 
29/11/2021. (Em anexo por se tratar de matéria correlata, nos termos do art. 178 do 
Regimento Interno, Projeto de Decreto Legislativo nº 72/2021, do Deputado Delegado 
Danilo Bahiense). 

48. Discussão especial em 2ª sessão, da Proposta de Emenda Constitucional nº 01/2022, 
do Deputado Sergio Majeski e outros, que acrescenta dispositivo à Constituição do 
Estado para disciplinar a acumulação de cargos públicos de natureza técnico-
pedagógica aos pós-graduados em uma das áreas da pedagogia. Publicada no ALES 
Digital do dia 23/03/2022. 

49. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei Complementar nº 01/2022, do 
Deputado Bruno Lamas, que institui a Lei de Responsabilidade Social; e estabelece 
normas de responsabilidade social para a redução da pobreza e dá outras 
providências. Publicado no ALES Digital do dia 05/01/2022. 
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50. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 05/2022, do Deputado Doutor 
Hércules, que assegura o direito ao parto humanizado nos estabelecimentos públicos 
de saúde do Estado e dá providências correlatas. Publicado no ALES Digital do dia 
12/01/2022. 

51. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 45/2022, do Deputado Dr. 
Emilio Mameri, que obriga os hospitais, maternidades e todos os estabelecimentos de 
saúde do Estado a orientar os pais sobre a importância do diagnóstico precoce do 
retinoblastoma nos recém-nascidos, detectável ainda na maternidade, através do 
Teste do Olhinho. Publicado no ALES Digital do dia 08/02/2022. (Em anexo por se 
tratar de matéria correlata, nos termos do art. 178 do Regimento Interno, Projeto de 
Lei nº 47/2022, da Deputada Raquel Lessa). 

52. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 48/2022, da Deputada Iriny 
Lopes, que declara Patrimônio Cultural Imaterial do Estado, as figuras do Mestre-sala e 
da Porta-bandeira, protetores dos Estandartes das Escolas de Samba. Publicado no 
ALES Digital do dia 10/02/2022. 

53. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 49/2022, do Deputado Delegado 
Danilo Bahiense, que dispõe sobre a instalação de dispositivo nas entradas e saídas da 
ciclovia em construção na ponte Deputado Darcy Castello de Mendonça – 3ª Ponte – 
que possa impedir o acesso da população nos casos em que especifica. Publicado no 
ALES Digital do dia 10/02/2022. 

54. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 50/2022, do Deputado Delegado 
Danilo Bahiense, que altera a Lei nº 4.444, de 10 de outubro de 1990, que regulamenta 
a doação de órgãos humanos para transplante no Estado. Publicado no ALES Digital do 
dia 10/02/2022. 

55. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 58/2022, do Deputado Pr. 
Marcos Mansur, que dispõe sobre a responsabilização integral de condutores por 
danos materiais causados ao patrimônio público estadual em caso de acidente de 
trânsito provocado pelo consumo de álcool ou substâncias psicoativas. Publicado no 
ALES Digital do dia 14/02/2022. 

56. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 61/2022, do Deputado Carlos 
Von, que institui hipótese de tolerância na cobrança de tarifa viária aos usuários de 
rodovias e avenidas estaduais, na forma em que especifica. Publicado no ALES Digital 
do dia 15/02/2022. 

57. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 67/2022, do Deputado Coronel 
Alexandre Quintino, que cria no Estado do Espírito Santo a Rota Azul. Publicado no 
ALES Digital do dia 16/02/2022. 

58. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 83/2022, do Deputado Delegado 
Danilo Bahiense, que dispõe sobre a disponibilização de sala de apoio aos Agentes da 
Segurança Pública, quando em escolta hospitalar de pessoas sob a custódia do Estado, 
no âmbito do Estado do Espírito Santo. Publicado no ALES Digital do dia 21/02/2022. 
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59. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 84/2022, do Deputado Capitão 
Assumção, que proíbe a suspensão ou interrupção de qualquer tratamento médico ou 
cirúrgico, em razão da exigência do comprovante de vacinação contra a Covid-19, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. Publicado no ALES Digital do dia 22/02/2022. 

60. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 87/2022, da Deputada Iriny 
Lopes, que estabelece desconto a ser aplicado à tarifa de água e de esgoto quando 
houver interrupção ou fornecimento não for satisfatório, ou seja, quando a água 
chegar imprópria para o consumo. Publicado no ALES Digital do dia 22/02/2022. 

61. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 97/2022, do Deputado Capitão 
Assumção, determinando multa administrativa a quem impedir, invadir, ocupar e/ou 
perturbar cerimônia ou local dedicado a culto religioso, no âmbito do Estado do 
Espírito Santo. Publicado no ALES Digital do dia 04/03/2022. 

62. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 105/2022, do Deputado Renzo 
Vasconcelos, que dispõe sobre a obrigatoriedade das operadoras de planos de saúde a 
comunicar aos conveniados sobre o descredenciamento de hospitais, médicos, clinicas, 
laboratórios, consultórios médicos e demais serviços conveniados no âmbito do Estado 
do Espírito Santo. Publicado no ALES Digital do dia 08/03/2022. 

63. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 106/2022, do Deputado Renzo 
Vasconcelos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação na Internet das 
listagens dos pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e 
cirurgias, nos Hospitais e Unidades de Saúde do Estado do Espírito Santo. Publicado no 
ALES Digital do dia 08/03/2022. 

64. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 122/2022, do Deputado Doutor 
Hércules, que proíbe a venda de qualquer tipo de medicamento em mercados, 
supermercados, conveniências e estabelecimentos similares no Espírito Santo e dá 
outras providências. Publicado no ALES Digital do dia 14/03/2022. 

65. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 131/2022, do Deputado Pr. 
Marcos Mansur, que institui o banco de registros de milhagens aéreas, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. Publicado no ALES Digital do dia 21/03/2022. 

66. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 132/2022, do Deputado Capitão 
Assumção, que obriga as operadoras de plano de saúde a cobrir parto de urgência de 
pacientes/consumidores sem a obstetrícia prevista em contrato, na hipótese de 
complicações no processo gestacional.  Publicado no ALES Digital do dia 22/03/2022. 

67. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 144/2022, do Deputado Marcos 
Garcia, que dispõe sobre o restabelecimento de áreas agricultáveis em propriedades 
rurais do Estado do Espírito Santo. Publicado no ALES Digital do dia 25/03/2022. 

68. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 153/2022, do Deputado Luciano 
Machado, que dispõe sobre a construção e implantação de canis nos estabelecimentos 
penitenciários do Estado do Espírito Santo. Publicado no ALES Digital do dia 
04/04/2022. 
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69. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 159/2022, do Deputado Capitão 
Assumção, que proíbe os estabelecimentos públicos e privados de exigirem a 
apresentação de comprovante vacinal da Covid-19, o uso de máscara, e/ou qualquer 
outra medida não prevista em lei como requisitos obrigatórios para ingresso e 
permanência em suas dependências. Publicado no ALES Digital do dia 07/04/2022. 

70. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 165/2022, do Deputado Dr. 
Rafael Favatto, que concede o auxílio denominado “Amparo Financeiro” por morte, à 
criança ou ao adolescente dependente, cujas genitoras e/ou mulheres responsáveis 
legais hajam sido vítimas de feminicídio. Publicado no ALES Digital do dia 11/04/2022. 

71. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 171/2022, do Deputado 
Delegado Danilo Bahiense, que dispõe sobre a obrigatoriedade, no âmbito do Estado 
do Espírito Santo, de se afixar nas embalagens de brinquedos o selo mundial das 
pessoas portadoras do transtorno do espectro autista e dá outras providências. 
Publicado no ALES Digital do dia 12/04/2022. 

72. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 178/2022, do Deputado Doutor 
Hércules, que dispõe sobre as penalidades administrativas às pessoas físicas ou 
jurídicas e agentes públicos que discriminem as pessoas com Transtorno de Espectro 
Autista - TEA, no âmbito do Estado, e dá outras providências. Publicado no ALES Digital 
do dia 26/04/2022. 

73. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 184/2022, da Deputada Iriny 
Lopes, que declara o Morro da Fonte Grande, em Vitória/ES, patrimônio material, 
cultural e histórico do Estado do Espírito Santo. Publicado no ALES Digital do dia 
02/05/2022. 

74. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 186/2022, do Deputado Capitão 
Assumção, que assegura aos alunos, cujos pais ou responsáveis legais sejam pessoas 
com deficiência, a prioridade na matrícula em escola da rede estadual de ensino mais 
próxima de seu domicílio ou local de trabalho. Publicado no ALES Digital do dia 
02/05/2022. 

75. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 187/2022, do Deputado Adilson 
Espíndula, que dispõe sobre Placas Indicativas de Manutenção em Parques de 
Diversões. Publicado no ALES Digital do dia 03/05/2022. 

76. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 191/2022, do Deputado Capitão 
Assumção, que proíbe a utilização de “linguagem neutra de gênero”, gênero “não 
binarie”, “não binário” ou similares, em certidões de nascimento ou quaisquer 
documentos oficiais de identificação expedidos, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. Publicado no ALES Digital do dia 04/05/2022. 

77. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 192/2022, do Deputado Marcos 
Garcia, que Institui o Programa Alimentação Preventiva. Publicado no ALES Digital do 
dia 04/05/2022. 
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78. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 197/2022, da Deputada Raquel 
Lessa, que fica assegurado ao Policial Penal fardado o transporte gratuito em ônibus 
de transporte coletivo intermunicipal, no Estado do Espírito Santo. Publicado no ALES 
Digital do dia 09/05/2022. 

79. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 202/2022, do Deputado 
Delegado Danilo Bahiense, que dispõe sobre a imposição de sanções e medidas 
administrativas em face de atos contra o sentimento religioso e dá outras 
providências. Publicado no ALES Digital do dia 09/05/2022. 

80. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 203/2022, do Deputado Dr. 
Emilio Mameri, que cria no Estado do Espírito Santo a “Rota da Pedra do Elefante”. 
Publicado no ALES Digital do dia 10/05/2022. 

81. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 208/2022, do Deputado Capitão 
Assumção, que fica o comércio de terminal de telefonia móvel obrigado a incluir fone 
de ouvido, fonte de alimentação (carregador), bateria e quaisquer cabos a 
adaptadores necessários para uso do dispositivo, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. Publicado no ALES Digital do dia 12/05/2022. 

82. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 209/2022, da Deputada Raquel 
Lessa, que estabelece que os hospitais e as maternidades do Estado do Espírito Santo 
ofereçam treinamento e orientações sobre a "Manobra de Heimlich", aos pais e 
responsáveis de recém-nascidos, para socorro em caso de engasgamento, aspiração de 
corpo estranho e prevenção de morte súbita. Publicado no ALES Digital do dia 
12/05/2022. 

83. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 214/2022, do Deputado Adílson 
Espíndula, que dispõe sobre os requisitos para ligação nova de extensão de rede de 
energia elétrica rural gratuita no âmbito do Estado do Espírito Santo de que dispõe a 
Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010, da Agência Nacional de 
Energia Elétrica - Aneel. Publicado no ALES Digital do dia 16/05/2022. 

84. Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 217/2022, do Deputado Carlos 
Von, que institui Pessoa com Deficiência como aquela portadora de doença renal 
grave, na forma em que especifica. Publicado no ALES Digital do dia 18/05/2022. 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS: 

Dep. Bruno Lamas - (PSB); Dep. Luiz Durão - (PDT); Dep. Dr. Emílio Mameri - (PSDB); 
Dep. Theodorico Ferraço - (PP); Dep. Hudson Leal - (REPUBLICANOS); Dep. Dr. Rafael 
Favatto - (PATRIOTAS); (PSC); Dep. Capitão Assumção - (PL); Dep. Gandini - 
(CIDADANIA); Dep. Marcelo Santos - (PODEMOS); Dep. Iriny Lopes - (PT); Dep. Carlos 
Von - (DC); Dep. Torino Marques (PTB). 

______________________________________________________________________ 
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ORADORES INSCRITOS: 

 

DEP. CARLOS VON - CAPITÃO ASSUMÇÃO - SERGIO MAJESKI - FREITAS - TORINO 
MARQUES - DOUTOR HÉRCULES - IRINY LOPES. 


