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de Escola sejam utilizados para o pagamento de taxas, emolumentos e demais
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que dispõe sobre a propriedade de veículos automotores – IPVA, consolidando e
atualizando as normas do tributo. Publicado no Ales Digital do dia 09/02/2022.
https://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=133943&ar
quivo=Arquivo/Documents/PL/133943-202202091002456307assinado.pdf?identificador=3100330033003900340033003A005000#P133943
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fixação em veículos estacionados em vias e logradouros públicos. Publicado no Ales
Digital do dia 05/10/2022.
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Deputado Luciano Machado, que institui a Política Estadual Fomento ao
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Deputado Pr. Marcos Mansur, que dispõe sobre a política de desenvolvimento e
suporte às atividades voltadas ao afroempreendedorismo no Estado e dá outras
providências).
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9. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 155/2019, do
Deputado Gandini, que determina os estabelecimentos bancários, no âmbito do
Estado do Espirito Santo, que divulguem aos consumidores o direito de contratação
das contas dos tipos corrente, poupança e digital, com rol de serviços essenciais, sem
a cobrança de tarifas. Publicado no Ales Digital do dia 15/03/2019.
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10.Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 485/2022, oriundo da
Mensagem Governamental nº 1719/2022, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel ao Município de Vila Velha/ES, no intuito de efetivamente regularizar e operar
o Polo Empresarial de Novo México, mediante inserção de infraestrutura básica e
equipamentos urbanos na região, levando em consideração a necessidade de
implantação de um Polo Industrial apto e moderno para competição. Publicado no
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11.Discussão, nos termos artigo 81, § 3.º do Regimento Interno, da Proposta de
Emenda Constitucional n° 04/2021, do Deputado Sergio Majeski e outros, que
acrescenta §§ 7° e 8 ao artigo 178 da Constituição do Estado do Espírito Santo,
dispondo sobre a recomposição dos valores que deixaram de ser aplicados nas ações
de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE). Publicada no Ales Digital do dia
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