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ORDEM DO DIA 

 

1. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 274/2022, do 
Deputado Sergio Majeski, que acrescenta inciso ao artigo 28 da Lei nº 5.471, de 22 
de setembro de 1997, permitindo que os recursos financeiros repassados aos 
Conselhos de Escola sejam utilizados para o pagamento de taxas, emolumentos e 
demais despesas cartorárias referentes ao seu registro estatutário e suas alterações. 
Publicado no Ales Digital do dia 13/06/2022. Pareceres orais da Comissão de Justiça, 
pela constitucionalidade/legalidade e da Comissão de Educação, pela aprovação. Na 
Comissão de Finanças o relator, Deputado Freitas, se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na 113ª sessão ordinária do dia 29/11/2022. (Prazo 
até o dia 06/12/2022). (COMISSÃO DE FINANÇAS). 

2. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 135/2018, do 
Deputado Sergio Majeski, que altera a Lei nº 9.462, de 11 de junho de 2010, que 
instituiu o Sistema Estadual de Unidades de Conservação – SISEUC, para criar a 
categoria de Unidade de Conservação denominada Estrada-Parque Estadual. 
Publicado no Ales Digital do dia 21/05/2018. Parecer 161/2022, da Comissão de 
Justiça pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer oral da Comissão 
de Meio Ambiente, pela aprovação. Na Comissão de Infraestrutura o relator, 
Deputado Alexandre Xambinho, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a 
matéria na 113ª sessão ordinária do dia 29/11/2022. (Prazo até o dia 06/12/2022). 
(COMISSÕES DE INFRAESTRUTURA E DE FINANÇAS). 

3. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 46/2022, Deputado 
Bruno Lamas, que introduz alterações na Lei nº 6.999, de 27 de dezembro de 2001, 
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. 
Parecer oral da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade/legalidade. Na 
Comissão de Finanças o relator, Deputado Freitas, se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na 113ª sessão ordinária do dia 29/11/2022. (Prazo 
até o dia 06/12/2022). (COMISSÃO DE FINANÇAS). 

4. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 452/2021, do 
Deputado Gandini, que obriga as empresas responsáveis pela prestação do serviço 
público de saneamento básico a promoverem a ligação ao sistema de saneamento 
dos imóveis que não efetuaram a ligação de sua residência ou comércio à referida 
estrutura oferecida. Publicado no Ales Digital do dia 23/08/2021. Pareceres orais da 
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade e da 
Comissão de Saúde e Saneamento, pela aprovação. Na Comissão de Infraestrutura o 
relator, Deputado Marcelo Santos, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a 
matéria na 110ª sessão ordinária do dia 22/11/2022. (Prazo até a 113ª sessão 
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ordinária do dia 29/11/2022). (COMISSÕES DE INFRASTRUTURA, DE MEIO 
AMBIENTE E DE FINANÇAS). 

5. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 765/2019, do 
Deputado Luciano Machado, que institui a Política Estadual Fomento ao 
Empreendedorismo de Negros, com a finalidade de criar condições para aumentar a 
inclusão, a produtividade e o desenvolvimento sustentável de empreendimentos 
liderados por negros no mercado. Publicado no Ales Digital do dia 11/09/2019. (Em 
anexo, por se tratar de matéria correlata, Projeto de Lei nº 970/2019, do Deputado 
Pr. Marcos Mansur, que dispõe sobre a política de desenvolvimento e suporte às 
atividades voltadas ao afroempreendedorismo no Estado e dá outras 
providências). Pareceres nºs 191/2020, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade, legalidade e juridicidade; e  27/2022, da Comissão de 
Cidadania, pela aprovação. Na Comissão de Mobilidade Urbana o relator, 
Deputado Marcelo Santos, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria 
na 110ª sessão ordinária do dia 22/11/2022. (Prazo até a 113ª sessão ordinária do 
dia 29/11/2022). (COMISSÕES DE MOBILIDADE URBANA E DE FINANÇAS). 

6. 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. Parecer nº 
94/2019, da Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, legalidade e 
juridicidade. Parecer oral da Comissão de Defesa do Consumidor, pela aprovação. 
Na Comissão de Finanças o relator, Deputado Marcelo Santos, se prevaleceu do 
prazo regimental para relatar a matéria na 110ª sessão ordinária do dia 22/11/2022. 
(Prazo até a 113ª sessão ordinária do dia 29/11/2022). (COMISSÃO DE FINANÇAS). 

7. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 919/2019, do 
Deputado Gandini, que altera a Lei nº 7.050, de 03 de janeiro de 2002, que consolida 
as normas estaduais relativas às pessoas com deficiência, para incluir o art. 10-A. 
Publicado no ALES Digital do dia 31/10/2019. (COMISSÕES DE JUSTIÇA, DE 
CIDADANIA, DE SAÚDE E DE FINANÇAS). 

8. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 08/2022, do Deputado 
Gandini, que dispõe sobre a vedação de cobrança de itens de uso comum ou usados 
na área administrativa, na lista de material escolar apresentada aos consumidores 
pelos estabelecimentos privados de ensino. Publicado no ALES Digital do dia 
18/01/2022. Existe emenda modificativa sugerida pela Procuradoria da Casa ao 
Projeto, para ser analisada pelas Comissões Parlamentares. (COMISSÕES DE 
JUSTIÇA, DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DE FINANÇAS). 
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FASE DAS COMUNICAÇÕES: 

 

DEP. VANDINHO LEITE - TORINO MARQUES - THEODORICO FERRAÇO -  SERGIO 
MAJESKI - RENZO VASCONCELOS - RAQUEL LESSA - PR. MARCOS MANSUR - MARCOS 
MADUREIRA - MARCOS GARCIA - MARCELO SANTOS - LUIZ DURÃO - LUCIANO 
MACHADO - JANETE DE SÁ - IRINY LOPES - HUDSON LEAL - GANDINI - FREITAS - ERICK 
MUSSO - ENG.º JOSÉ ESMERALDO - DR. RAFAEL FAVATTO - DR. EMÍLIO MAMERI - 
DOUTOR HÉRCULES - DEL. DANILO BAHIENSE - DARY PAGUNG - CORONEL ALEXANDRE 
QUINTINO - CARLOS VON - CAPITÃO ASSUMÇÃO - BRUNO LAMAS - ALEXANDRE 
XAMBINHO - ADILSON ESPÍNDULA. 


