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Projeto de Lei n.º:  341/2019  

Autor (a): Deputado Rafael Favatto 

Assunto: Institui a Semana do Lixo Zero no Estado do Espírito Santo. 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

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

intenção de instituir a Semana do Lixo Zero no Estado do Espírito Santo. 

 

Conforme destacado pelo douto procurador a melhor técnica legislativa, no 

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

Estado do Espírito Santo (Lei Ordinária 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:  

 

Art. 1º Esta Lei consolida toda 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, conforme previsto nos 

Anexos I e II. 

 

Art. 2º Toda a legislação, devidamente instituída, em vigor será consolidada a 

partir da publicação desta Lei, de acordo com o previsto no art. 1º, devendo 

qualquer inclusão ou revogação de semana e/ou de dia/correlato 

comemorativo, obrigatória e exclusivamente, ser realizada por meio de 

alteração dos Anexos da presente Lei. 

 

 

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 
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palestras, seminários, cursos, livros, cartilhas, panfletos, reuniões públicas, dentre 

outras ações que se fizerem necessárias.  Vejamos: 

 

Art. 3º As comemorações das semanas e dos dias/correlatos previstos nesta Lei 

terão como objetivo a ampla divulgação dos assuntos de interesse público 

neles contidos, por meio de palestras, seminários, cursos, livros, cartilhas, 

panfletos, reuniões públicas, dentre outros. 

(original sem destaque) 

 

Em face do exposto, proporemos ao final uma emenda substitutiva a fim de 

alterar a lei consolidadora com o acréscimo da data a que se deseja instituir neste 

projeto. 

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

de janeiro de 2019, para Institui a Semana Estadual do Lixo 

Zero, no Estado do Espírito Santo. 

 

Art.1º Fica instituída no Estado do Espírito Santo a Semana 

Estadual do Lixo Zero.  

Parágrafo único. A Semana Estadual do Lixo Zero será 

realizada anualmente na última semana do mês de outubro. 

 

Art. 2º. A Semana Estadual do Lixo Zero fica incluída no 

Anexo I, da Lei Ordinária nº 10.973, de 14.01.2019.” 

 

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Por me perfilhar ao entendimento da procuradora designada, sugiro o 

ACOLHIMENTO em parte, do parecer técnico jurídico, COM A SUGESTÃO DA 

EMENDA SUBSTITUTIVA, aqui apresentada, em respeito ao art. 3º da Lei Estadual nº 
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10.973, de 14 de janeiro de 2019, que já determina as ações necessárias inerentes 

à divulgação e comemoração da data instituída. 

 

Vitória, 24 de maio de 2019. 

 

 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Coordenador da Setorial Legislativa 
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