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PROJETO DE LEI Nº            /2019 

 

Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 10.973, de 14 de 

janeiro de 2019, instituindo o Dia da Síndrome Digeorge a 

ser comemorado anualmente no dia 22 de novembro. 

 

 

 

A Assembleia Legislativa do Estado Do Espírito Santo decreta: 

 

 

Art. 1º. O Anexo I da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 2019, que consolida a 

legislação em vigor referente às datas comemorativas, passa a vigorar acrescido de item com 

a seguinte redação: “Institui o Dia da Síndrome Digeorge a ser comemorado anualmente no 

dia 22 de novembro”. 

 

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Sala das Sessões, 08 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

_______________________________________ 

CEL. ALEXANDRE QUINTINO 

DEPUTADO ESTADUAL  
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JUSTIFICATIVA  

 

O presente projeto tem como objetivo instituir, no calendário oficial do Estado, o Dia 

Estadual da Síndrome Digeorge a ser comemorado, anualmente, no dia 22 de novembro de 

cada ano. 

 

Trata-se de uma doença rara, sendo um em cada quatro mil nascimentos, decorrente 

de uma microdeleção do cromossoma 22, considerada a microdeleção cromossômica 

humana mais frequente. 

 

 Como a alteração se encontra no cromossomo 22q11.2, decidimos homenagear o dia 

22 de novembro como a data de divulgação, conscientização para esta síndrome de raro 

diagnóstico no Brasil, e que tem como manifestação mais comum, cardiopatias congênitas 

graves, além de um defeito no ritmo cardíaco, outros de aparecimento tardio.  

 

Estima-se que a Síndrome de Digeorge, seja a doença de base de cerca de 5% dos 

bebês que nascem com cardiopatias congênitas, que representam as malformações 

congênitas graves mais comuns (um em cada cem, duzentos bebês possuem cardiopatia 

congênita). 

 

Considerando a relevância desta matéria, peço o apoio dos meus nobres colegas 

para a aprovação deste Projeto de Lei. 
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