
 
 
 
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO - DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 264/2018 à técnica legislativa, às normas gramaticais, 

ao Manual de Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no DPL de 27.11.2015, e ao 

disposto na Lei Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei Complementar Federal nº 

107/2001, esta DR sugere as modificações abaixo, em destaque ao texto da matéria, que deverão 

ser acolhidas por ocasião da extração de autógrafos. 

 

“PROJETO DE LEI Nº 264/2018 

 

Assegura a gratuidade de ingresso ou o acesso livre 

aos cronistas esportivos nos locais de realização de 

todo e qualquer evento esportivo no âmbito do 

Estado do Espírito Santo e dá outras providências. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica assegurada a gratuidade de ingresso ou o acesso livre aos cronistas esportivos ativos 

ou inativos nos locais de realização de todo e qualquer evento esportivo no âmbito do Estado do 

Espírito Santo. 

 

Art. 2º Para a comprovação da condição de cronista esportivo, deverá ser apresentada carteira de 

associado à Associação de Profissionais da Imprensa Esportiva Capixaba (antiga ACEC), 

acompanhada de um documento de identidade oficial no momento da aquisição do ingresso e na 

portaria do local de realização do evento. 

 

Parágrafo único. A validade da carteira de associado será verificada no ato de sua apresentação 

no evento esportivo, como condição para a concessão da gratuidade do ingresso. 

 

Art. 3º O credenciamento de profissionais da imprensa de rádio, jornal, TV, revistas e sites 

especializados em esportes é de responsabilidade exclusiva da Associação de Profissionais da 

Imprensa Esportiva Capixaba. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor após decorridos 45 (quarenta e cinco) dias de sua publicação 

oficial.” 

 

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2018. 

 

SANDRO LOCUTOR 

DEPUTADO ESTADUAL (PROS) 

 

Em 26 de outubro de 2018. 

 

________________________ 

Wanderson Melgaço Macedo 

Diretor de Redação – DR 
Cristiane/Ayres/Ernesta 
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