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Projeto de Lei n.º:  116/2019 e Emenda 01ao Projeto de Lei 116/2019 

Autor (a): Deputado Doutor Hércules 

Assunto: Institui a Semana Estadual de Sensibilização e Defesa dos Direitos dos 

Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais. 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

O deputado proponente apresentou o referido Projeto de Lei com a nobre 

intenção de instituir a Semana Estadual de Sensibilização e Defesa dos Direitos dos 

Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais. 

 

Conforme muito bem destacada pela douta procuradora a melhor técnica 

legislativa, no presente caso, é a observância da lei que consolidou todas as datas 

comemorativas no Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 10.973, de 14 de janeiro 

de 2019), devendo as próxima datas comemorativas serem instituídas por meio de 

alteração naquela lei, como prescreve os seus artigos 1º e 2º, ad litteram:  

 

Nesta mesma linha, o art. 3º da lei consolidadora (Lei Ordinária Estadual nº 

10.973, de 14 de janeiro de 2019) já determina as ações necessárias inerentes à 

divulgação e comemoração da data instituída, como a definição de objetivo de ampla 

divulgação dos assuntos de interesse público nele contido, por meio de palestras, 

seminários, cursos, livros, cartilhas, panfletos, reuniões públicas, dentre outras ações 

que se fizerem necessárias.  

 

Em razão disso, a douta procuradora, propôs uma sugestão de emenda 

substitutiva a fim de alterar a lei consolidadora com o acréscimo da data a que se 

deseja instituir neste projeto. 
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Ocorre o nobre deputado propôs também uma emenda, contudo trata-se 

de uma emenda modificativa para suprimir a palavra “portadores” e incluir “das 

pessoas”. 

As emendas estão previstas no Regimento Interno, que dispõe da 

seguinte forma: 

 

Art. 167. As emendas são supressivas, substitutivas, modificativas, 

aditivas e de redação.  

§ 1º Emenda supressiva é a proposição que manda erradicar 

qualquer parte de outra.  

§ 2º Emenda substitutiva é a proposição apresentada como 

sucedânea de outra. 

 § 3º Emenda modificativa é a que altera proposição sem a modificar 

substancialmente. 

 § 4º Emenda aditiva é a proposição que se acrescenta a outra.  

§ 5º Emenda de redação é aquela que visa evitar incorreções, 

incoerências, contradições e absurdos manifestos. 

 

Logo, não está adequado com a técnica chamar a emenda apresenta pelo 

deputado de emenda substitutiva. 

 

Em que pese a douta procuradora ter observado a necessidade para 

adoção de emenda para fins de cumprimento da Lei Estadual nº 10.973, de 14 de 

janeiro de 2019, não foi observada a emenda apresenta pelo autor e anexada aos 

autos. 

 

Assim como forma de economia e celeridade na função de coordenador 

apresento emenda substitutiva com o fim de adequar o presente projeto à emenda 

apresenta pelo nobre deputado autor e a sugerida pela douta procuradora: 
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EMENDA SUBSTITUTIVA nº /2019, ao Projeto de Lei nº 

116/2019.  

Ementa: Altera o Anexo I, da Lei Ordinária nº 10.973, de 14 

de janeiro de 2019, para incluir Semana Estadual de 

Sensibilização e Defesa dos Direitos das pessoas com 

doenças Inflamatórias Intestinais.  

 

Art. 1º. Fica incluída no Anexo I, da Lei Ordinária nº 10.973, 

de 14 de janeiro de 2019, a Semana Estadual de 

Sensibilização e Defesa dos Direitos das pessoas com 

doenças Inflamatórias Intestinais, a ser comemorada, 

anualmente, na terceira semana do mês de maio.  

 

§ 1º - A Semana Estadual de Sensibilização e Defesa dos 

Direitos dos das pessoas com doenças Inflamatórias 

Intestinais deve culminar, anualmente, sempre na terceira 

semana do mês de maio.  

 

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

 

Por me perfilhar ao entendimento da procuradora designada, sugiro o 

ACOLHIMENTO, do parecer técnico jurídico, COM A SUGESTÃO DA EMENDA 

SUBSTITUTIVA ACIMA APRESENTADA, com o fim de adequar o presente projeto à 

emenda apresenta pelo nobre deputado autor e a sugerida pela douta procuradora. 

 

Vitória, 01 de abril de 2019. 

 

 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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