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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

PROJETO DE LEI Nº           /2019 

 

 

Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 

10.973, de 14 de janeiro de 2019, 

instituindo o Dia Estadual do 

Engenheiro. 
 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 
 

 
Art. 1º O Anexo I da Lei nº 10. 973 De janeiro de 2019 consolida a 

legislação em vigor referente às semanas e aos dias que correlatos 
estaduais comemorativos de relevantes datas e de assuntos de interesse 

público, no âmbito do Estado, passará a vigorar acrescido de item com a 
seguinte redação: 

 
 

“Fica instituído o “Dia do Engenheiro” no calendário oficial do Estado, a 
ser comemorado, anualmente, no dia 11 do mês de dezembro”. 

 
 

 

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

 

 

Sala das Sessões, em 22 de outubro de 2019. 

 

 

 

      JOSÉ ESMERALDO  

DEPUTADO ESTADUAL 
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JUSTIFICATIVA 

 

O Dia do Engenheiro é comemorado anualmente em 11 de dezembro, 
no Brasil. 

A data homenageia os profissionais responsáveis em  projetar, desenhar e 
concretizar construções sejam residências ou prédios comerciais, o 

engenheiro civil é um dos principais responsáveis pela segurança de um 

projeto. 

Um pequeno erro nos cálculos poderia colocar a vida de muitas pessoas 

em perigo. 

Origem do Dia do Engenheiro 

O Dia do Engenheiro surgiu a partir do Decreto de Lei nº 23.569, de 11 

de dezembro de 1933, que regulamentou e oficializou as profissões de 
Engenheiro, Arquiteto e Agrimensor no Brasil. 

Diante da relevância do proposto, contamos com o apoio dos nobres 

deputados e deputadas para aprovação do mesmo. 

 

 

Sala das Sessões, em 22 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

JOSÉ ESMERALDO DE FREITAS 

DEPUTADO ESTADUAL 
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