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AVULSOS DA 12ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, HÍBRIDA, VIRTUAL E PRESENCIAL DA 19ª 
LEGISLATURA DO DIA 13.07.2022. 

 
PROPOSIÇÃO 

 
1. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Resolução nº 17/2022, da Mesa 

Diretora, que altera a Resolução nº 6.497, de 08.10.2019, que estabelece a diminuição 
progressiva, até a completa vedação, de aquisição de utensílios descartáveis, no âmbito do 
Poder Legislativo do Estado do Espírito Santo. Publicado no Ales Digital do dia 30/06/2022.  
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=146676&arquivo=Arquivo
/Documents/PR/146676-202206301803185652-assinado.pdf#P146676 
_____________________________________________________________________ 

2. 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=Arquivo
/Documents/PL/146673-202206301719525906-assinado.pdf#P146673 
_____________________________________________________________________ 

3. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 302/2022, do Deputado 
Bruno Lamas, que considera como experiência profissional o estágio curricular realizado 
pelo estudante, para fins de admissão em primeiro emprego e concurso público perante a 
Administração Pública Estadual Direta e Indireta, empresas públicas e sociedades de 
economia mista, no Estado do Espírito Santo. Publicado no Ales Digital do dia 30/06/2022.  
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=146620&arquivo=Arquivo
/Documents/PL/146620-202206301421573323-assinado.pdf#P146620 
_____________________________________________________________________ 

4. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 578/2021, do Deputado 
Vandinho Leite, que proíbe a cobrança de ICMS nas contas dos serviços públicos de 
fornecimento de água, luz e telefone dos templos de qualquer culto e dá outras 
providências. Publicado no Ales Digital do dia 24/09/2021.  
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=122658&arquivo=Arquivo
/Documents/PL/122658-202109241323430835-assinado.pdf#P122658 
_____________________________________________________________________ 

5. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 224/2022, de autoria do 
Governador do Estado, Mensagem nº 830/2022, que Altera a Lei nº 10.568, de 26 de julho 
de 2016, que instituiu o programa de incentivos vinculados à celebração de Contrato de 
Competitividade – COMPETE/ES. Publicado no Ales Digital do dia 24/05/2022.  
www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=142552&arquivo=Arquivo
/Documents/PL/142552-202205241657273181-assinado.pdf#P142552 
_____________________________________________________________________ 
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