1

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

AVULSOS DA 66ª SESSÃO ORDINÁRIA, HÍBRIDA, VIRTUAL E PRESENCIAL DO DIA
03.08.2022
ÍNDICE
1. Discussão única, nos termos do art. 66, § 6º, da Constituição Estadual, do veto
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11.Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei Complementar nº
35/2022, dos Deputados Gandini e Sergio Majeski, que altera a Lei Complementar nº
1.005, de 01 de abril de 2022, que alterou a Lei Complementar nº 633, de 10 de
agosto de 2012, para reestruturar a carreira de Analista do Executivo. Publicado no
ALES Digital do dia 29/06/2022.
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rquivo/Documents/PLC/146411-202206290849132296assinado(54144).pdf#P146411
______________________________________________________________________
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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.
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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.Discussão prévia do Projeto de Lei nº 370/2020, do Deputado Dary Pagung, que
dispõe sobre a saída de alimentos excedentes não comercializados destinados ao
consumo humano, por doação, nos estabelecimentos comerciais localizados no
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