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1. 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.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=134371&arquivo=A
rquivo/Documents/PL/134371-202202141924243125-assinado.pdf#P134371
(Existem emendas substitutivas do próprio autor, anexadas ao Projeto, para serem
analisadas pelas comissões parlamentares).
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=142634&arquivo=A
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2. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 476/2021, do
Deputado Torino Marques, que altera o art. 1º da Lei nº 4.425 de 1990 que dispõe
sobre a multa de restauração por atos de pichação e dá outras providências.
Publicado no Ales Digital do dia 09/09/2021.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=120582&arquivo=A
rquivo/Documents/PL/120582-202109091511045438-assinado.pdf#P120582
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3. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Decreto Legislativo nº
43/2022, do Deputado Carlos Von, Líder do Democracia Cristã, ao, que dispõe sobre a
sustação dos efeitos da Resolução ARSP nº 55, de 28 de junho de 2022, emanada da
Autarquia Estadual, Agência de Regulação de Serviços Públicos do Estado do Espírito
Santo, que autoriza o reajuste das tarifas dos serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário prestados pela Companhia Espírito Santense de Saneamento –
Cesan, e promove alterações na descrição dos critérios para concessão da tarifa
social. Publicado no Ales Digital do dia 30/06/2022.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=146661&arquivo=A
rquivo/Documents/PDL/146661-202206301633475688-assinado.pdf#P146661
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4. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 304/2022, oriundo da
Mensagem Governamental nº 964/2022, que autoriza o Poder Executivo a permutar
imóvel com ST Gestão de Negócios LTDA/ Grupo Biancogrês. Publicado no Ales
Digital do dia 30/06/2022.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=146673&arquivo=A
rquivo/Documents/PL/146673-202206301719525906-assinado.pdf#P146673
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5. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 07/2021, do Deputado
Sergio Majeski, que altera a Lei nº 11.227, de 29 de dezembro de 2020, para incluir o
Índice Municipal de Qualidade do Meio Ambiente - IQM. Publicado no Ales Digital do
dia 15/01/2021.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103642&arquivo=A
rquivo/Documents/PL/103642-202101151523425064-assinado.pdf#P103642
Parecer nº 420/2021, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade/legalidade; e
Parecer Oral da Comissão de Meio Ambiente, pela aprovação, na forma do art. 81 §
3º do Regimento Interno.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103642&arquivo=A
rquivo/Documents/PL/PL72021/898867-202109211649121556.pdf#TRA898867
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6. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 309/2022, da Deputada
Iriny Lopes, que estabelece, por meio desta Lei (Lei “Luisa Lopes”), o atendimento
Psicológico e assistencial às famílias e sobreviventes que foram vítimas de acidente
de trânsito no âmbito do Estado do Espírito Santo. Publicado no Ales Digital do dia
05/07/2022.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=146989&arquivo=A
rquivo/Documents/PL/146989-202207051627174910-assinado.pdf#P146989
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7. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Resolução nº 18/2022, do
Deputado Bruno Lamas, que considera como experiência profissional o estágio
curricular realizado pelo estudante, para fins de admissão em concurso público
perante o Poder Legislativo do Estado do Espírito Santo. Publicado no Ales Digital do
dia 01/07/2022.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=146772&arquivo=A
rquivo/Documents/PR/146772-202207011523265018-assinado.pdf#P146772
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8. Discussão única do Projeto de Lei nº 180/2022, oriundo da Mensagem
Governamental nº 676/2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei
orçamentária referente ao exercício financeiro de 2023 e dá outras providências L.D.O. Publicado no Ales Digital do dia 28/04/2022.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140736&arquivo=A
rquivo/Documents/PL/140736-202204281612272030-assinado.pdf#P140736
Parecer nº 49/2022, da Comissão de Finanças, em votação realizada na 3ª reunião
extraordinária do dia 11/07/2022, que conclui pela aprovação, com as emendas
acolhidas pela relatoria.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=140736&arquivo=A
rquivo/Documents/PL/PL1802022/1033057-202207111722043886.pdf#TRA1033057
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9. Discussão nos termos do artigo 81, § 3º do Regimento Interno, do Projeto de Lei nº
256/2021, DO Deputado Theodorico Ferraço, que acrescenta item ao Anexo Único da
Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de utilidade pública da
Associação Beneficente Casa do Caminho.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=109981&arquivo=A
rquivo/Documents/PL/109981-202106141518056634-assinado.pdf#P109981
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10.Votação adiada, com discussão prévia encerrada, 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.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=110057&arquivo=A
rquivo/Documents/PL/110057-202106141800336853-assinado.pdf#P110057
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.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=110057&arquivo=A
rquivo/Documents/PL/PL2592021/1049910-202206141744375834.pdf#TRA1049910
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11.Votação adiada, com discussão prévia encerrada, 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.
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www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=124002&arquivo=A
rquivo/Documents/PL/124002-202110051705110874-assinado.pdf#P124002
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.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=110057&arquivo=A
rquivo/Documents/PL/PL2592021/1049910-202206141744375834.pdf#TRA1049910
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12.Votação adiada, com discussão prévia encerrada, 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.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=127673&arquivo=A
rquivo/Documents/PL/127673-202111221007015161-assinado.pdf#P127673
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.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=110057&arquivo=A
rquivo/Documents/PL/PL2592021/1049910-202206141744375834.pdf#TRA1049910
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13.Votação adiada, com discussão prévia encerrada, 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.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=129338&arquivo=A
rquivo/Documents/PL/129338-202112061214287696-assinado.pdf#P129338
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.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=110057&arquivo=A
rquivo/Documents/PL/PL2592021/1049910-202206141744375834.pdf#TRA1049910
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14.Votação adiada, com discussão prévia encerrada, do Projeto de Lei nº 351/2020, do
Deputado Doutor Hércules, que proíbe o plantio de tabaco no Estado. Publicado no
ALES Digital do dia 17/06/2022.
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www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=94048&arquivo=Ar
quivo/Documents/PL/94048-154930300417062020-assinado.pdf#P94048
Parecer no 242/2022 da Comissão de Justiça, em votação realizada na 11ª Reunião
Ordinária (Híbrida) conforme Ata Taquigráfica publicada no DPL em
28/06/2022, que concluiu pela inconstitucionalidade.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=146396&arquivo=A
rquivo/Documents/PC/146396-202206281858113179assinado(54139)(54137)(54138)(54140).pdf#P146396
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15.Votação adiada, com discussão prévia encerrada, do Projeto de Decreto Legislativo
nº 43/2020, do Ex-Deputado Euclério Sampaio, que dispõe sobre a suspensão das
penalidades referente a abertura fora do prazo de inventários durante a Pandemia no
Espírito Santo. Publicado no ALES Digital do dia 05/05/2020.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=92340&arquivo=Ar
quivo/Documents/PDL/92340-143837251114052020-assinado.pdf#P92340
Parecer no 239/2022 da Comissão de Justiça, em votação realizada na 11ª Reunião
Ordinária (Híbrida) conforme Ata Taquigráfica publicada no DPL em
28/06/2022, que concluiu pela inconstitucionalidade.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=146393&arquivo=A
rquivo/Documents/PC/146393-202206281850281918assinado(54128)(54127)(54129)(54126).pdf#P146393
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16.Discussão especial em 3ª sessão, do Projeto de Lei nº 261/2022, do Deputado
Coronel Alexandre Quintino, que cria no Estado do Espírito Santo a “Rota dos
Queijos”. Publicado no ALES Digital do dia 06/06/2022.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=143797&arquivo=A
rquivo/Documents/PL/143797-202206061631535382-assinado.pdf#P143797

17.Discussão especial em 2ª sessão, do Projeto de Lei nº 181/2022, do Deputado Dr.
Emilio Mameri, que declara Patrimônio Cultural do Estado do Espírito Santo a Festa
da Penha, realizada todos os anos no município de Vila Velha. Publicado no ALES
Digital do dia 29/04/2022.
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=143797&arquivo=A
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