
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 
ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 443/2020 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 443/2020 

 

Institui o Dia Estadual da Primeira Infância no 

Calendário Oficial do Estado e a Semana 

Estadual da Primeira Infância Capixaba – PIC. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Ficam instituídos o Dia Estadual da Primeira Infância no Calendário Oficial do 

Estado, a ser comemorado, anualmente, no dia 11 do mês de julho, e a Semana Estadual da 

Primeira Infância Capixaba – PIC, que será comemorada, anualmente, no período 

compreendido entre os dias 11 e 17 do mês de julho. 

 

Art. 2º Na Semana Estadual da Primeira Infância Capixaba – PIC serão realizados eventos e 

projetos ligados à primeira infância, por meio de palestras, seminários e debates, feiras, dentre 

outros. 

 

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

 

Sala das Sessões, 12 de agosto de 2020. 

 

BRUNO LAMAS 

DEPUTADO ESTADUAL - PSB 

 

Em 18 de agosto de 2020. 

 

________________________  

Wanderson Melgaço Macedo  

Diretor de Redação – DR  

 
Luciana/Cristiane 

ETL nº 395/2020  

 

 

Considerando a Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 2019, que consolidou a legislação em vigor 

referente às semanas e aos dias/correlatos estaduais comemorativos de relevantes datas e de 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
370030003300360035003A00540052004100

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12409727/art-1-da-lei-2650-96-rio-de-janeiro


 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

assuntos de interesse público, no âmbito do Estado e por não ser possível alteração por meio 
de estudo de técnica legislativa, esta DR sugere emenda substitutiva, descrita abaixo. 

 

 

EMENDA SUBSTITUTIVA Nº ______/2020 

AO PROJETO DE LEI Nº 443/2020 

 

“PROJETO DE LEI Nº 443/2020 
 

Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 10.973, 

de 14 de janeiro de 2019, instituindo o Dia 

Estadual da Primeira Infância no Calendário 

Oficial do Estado, e acrescenta item ao Anexo 

II da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 2019, 

instituindo a Semana Estadual da Primeira 

Infância Capixaba – PIC, na forma que 

especifica. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º 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 Estadual da Primeira Infância, a ser comemorado, anualmente, no dia 11 do mês de 

julho, instituindo no Calendário Oficial do Estado.” 

 

Art. 2º O Anexo II da Lei nº 10.973, de 2019, passa a vigorar acrescido de item com a 

seguinte redação: 

 

“Semana Estadual da Primeira Infância Capixaba – PIC, a ser comemorada, anualmente, no 

período compreendido entre os dias 11 e 17 do mês de julho.” 

 

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

 

 

BRUNO LAMAS 

DEPUTADO ESTADUAL - PSB 

 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
370030003300360035003A00540052004100
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