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PROJETO DE LEI   Nº       /2020. 

 
 

Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 10.973, 
de 14 de janeiro de 2019, instituindo o “Dia do 
Jacaré” no Estado do Espírito Santo. 

 

 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
DECRETA: 

 

 
Art. 1° O Anexo I da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 2019, que consolida a legislação em 
vigor referente às semanas e aos dias/correlatos estaduais comemorativos de relevantes datas 
e de assuntos de interesse público, no âmbito do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 

“Dia do Hospital no Estado do Espírito Santo, no calendário oficial do Estado, a ser 
comemorado, anualmente, no dia 02 do mês de julho.” 

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

Sala das Sessões, 18 de fevereiro de 2020. 
 
 

Deputado Dr. Rafael Favatto 
Presidente  CPPMAA 

 
 

Deputado  Fabricio Gandini 
Membro  Efetivo 

 
 

Deputado Marcos Garcia 
Membro  Efetivo 

 
 

Deputada  Irini Lopes 
Membro  Efetivo 
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J U S T I F I C A T I V A 

 

A criação do  Dia do Jacaré  visa estimular e desenvolver ações  e eventos de educação 

ambiental voltado  para a preservação da espécie da Mata Atlântica.   

O Espírito Santo está na área focal da distribuição da espécie no Brasil, contudo não há dados 

sobre o status de conservação, bem como sobre a saúde das populações de Caiman latirostris 

no estado. 

A pobreza de dados sobre as populações naturais gera limitações para o desenvolvimento de 

planos de conservação e manejo da espécie, bem como tomadas de decisões. 

O estudo das populações pode embasar e orientar o desenvolvimento de programas de 

conservação e uso sustentável, bem como estabelecer áreas prioritárias para a conservação. 

Em nosso Estado, o Instituto Marcos Daniel se destaca no estudo sistemático de crocodilianos 

na Mata Atlântica gerando dados técnico-científicos de saúde e ecologia do Jacaré-de-Papo-

Amarelo.  O Projeto Caiman – Jacarés da Mata Atlântica, desponta dentre as principais 

iniciativas de pesquisa e conservação de Jacarés brasileiros. As atividades incluem o 

desenvolvimento de pesquisas, educação ambiental e formação de jovens pesquisadores 

através do programa de iniciação científica. Trata-se de um projeto pioneiro, fundamental para 

a conservação da biodiversidade capixaba. 

Pelos motivos acima apresentados e  incentivar a consciência ecológica e a proteção do meio 
ambiente, conto com o apoio e aprovação pelos Nobres Pares do projeto de lei ora 
apresentado.    
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