
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 604/2019 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 604/ 2019 

 

Acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 10.973, de 

14 de janeiro de 2019, instituindo a Semana 

Estadual de Conhecimento dos Benefícios 

Medicinais das Areias Monazíticas. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica instituída a Semana Estadual de Conhecimento dos Benefícios Medicinais das Areias 

Monazíticas, a ser realizada, anualmente, no Município de Guarapari, na semana que compreender 

a data de comemoração da emancipação da cidade – 19 de setembro. 

 

Parágrafo único. A Semana Estadual de Conhecimento dos Benefícios Medicinais das Areias 

Monazíticas tem por finalidade a promoção de campanhas de conscientização e esclarecimentos 

sobre o tema, a realização de debates, palestras e seminários, bem como a promoção de iniciativas 

que visem incentivar a divulgação das propriedades e características das areias medicinais à 

população e turistas em todo Estado do Espírito Santo e, principalmente, na cidade de Guarapari. 

 

Art. 2º Após promulgação desta Lei deverá ser promovida a inclusão da Semana Estadual de 

Conhecimento dos Benefícios Medicinais das Areias Monazíticas no Anexo II 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. 

 

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

 

Sala das Sessões, 25 de julho de 2019. 

 

CARLOS VON 

DEPUTADO ESTADUAL 

 

Em 09 de agosto de 2019.  

________________________  

Wanderson Melgaço Macedo  

Diretor de Redação – DR  
Cristiane/Luciana 
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