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DESPACHO 

PROJETO DE LEI Nº 443/2020 

Autor (a): Deputado Estadual Bruno Lamas 

Assunto: Institui o Dia Estadual da Primeira Infância no Calendário Oficial do Estado 

e a Semana Estadual da Primeira Infância Capixaba – PIC. 

 

Senhor Diretor da Procuradoria, 

Em relação ao Projeto de Lei no. 443/2020, que Institui o Dia Estadual da 

Primeira Infância no Calendário Oficial do Estado e a Semana Estadual da Primeira 

Infância Capixaba – PIC, de autoria do Deputado Estadual Bruno Lamas, verificamos 

que, apesar de a Diretoria de Redação ter oferecido Estudo de Técnica Legislativa, 

esta não seguiu os padrões estabelecidos pela Lei Estadual nº 10.973/2019, que 

consolida a legislação em vigor referente a semanas e a dias/correlatos estaduais 

comemorativos de relevantes datas e de assuntos de interesse público no âmbito do 

Estado. Referida norma determina que: 

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. 

 

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. 

 

Assim sendo, solicitamos encaminhar a matéria à Diretoria de Redação, 

para que esta possa efetuar novo estudo, adequando o Projeto de Lei nº 443/2020 à 

melhor técnica legislativa e à legislação em vigor sobre o tema. 

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 
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Desde já, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se 

fizerem necessários, e fico no aguardo da diligência supra solicitada. 

 

Vitória, 21 de agosto de 2020. 

 

DIOVANA BARBOSA LORIATO HERMESMEYER 

Procuradora da Assembleia Legislativa 
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