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DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 427/2022 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 427/2022 
  

Acrescenta item ao Anexo Único da Lei nº 11.212, 

de 29 de outubro de 2020, instituindo o Dia 

Estadual de Conscientização sobre a Paralisia 

Cerebral, a ser lembrado, anualmente, no dia 06 do 

mês de outubro. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º O Anexo Único da Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, que 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, passa a vigorar acrescido de item com a seguinte 

redação: 

 

“Anexo Único, a que se refere o art. 1º desta Lei. 
 

DIA E SEMANA ESTADUAL/CORRELATOS 

DIA OUTUBRO 

06 Dia Estadual de Conscientização sobre a Paralisia Cerebral. 

 

(...).” (NR) 
 

Art. 2º No dia 06 do mês de outubro, anualmente, o Executivo promoverá ações, seminários, debates 

e eventos cuja temática será a Paralisia Cerebral em todos os seus aspectos, de saúde pública, 

inclusão social e políticas públicas voltadas para a área, com o objetivo de disseminar e implementar 

medidas preventivas e educativas para um diagnóstico precoce da Encefalopatia Crônica Não 

Progressiva da Infância, mas conhecida como Paralisia Cerebral. 
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Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 19 de agosto de 2022. 

 

 

DOUTOR HÉRCULES 

Deputado Estadual 

  

 

 

Em 06 de setembro de 2022. 

 

________________________ 

Maria Elizabete Zardo Nunes 
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