
 

 

 

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 480/2022 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 480/2022 

 

Acrescenta item ao Anexo Único da Lei nº 

10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando  

de utilidade pública todas as unidades do “Lions 

Clube do Brasil” e do “Rotary Clube do Brasil” 

existentes no Estado do Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º O Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, que consolida a legislação em 

vigor referente à declaração de utilidade pública no âmbito do Estado, passa a vigorar acrescido 

de item com a seguinte redação: 

 

“Declara de utilidade pública todas as unidades do Lions Clube do Brasil e do Rotary Clube do 

Brasil existentes no Estado do Espírito Santo.” 

 

Art. 2º As unidades descritas no art. 1º são sociedades civis sem fins lucrativos, com prazo de 

duração indeterminado, e filiados, respectivamente, à "Associação Internacional dos Lions 

Clubes" e ao "Rotary Internacional”. 

 

Art. 3º A declaração de utilidade pública alcança, também, as sociedades "Casa da Amizade", 

constituídas pelas esposas dos integrantes dos "Rotary Club do Brasil", e dedicadas à prática de 

assistência aos desvalidos. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”   

 

Sala das Sessões, 07 de novembro de 2022. 

 

RAQUEL LESSA 

Deputada Estadual – PP 

Em 09 de novembro de 2022. 

_________________________ 

Maria Elizabete Zardo Nunes 

Diretora de Redação – DR 
Luciana/Ernesta 

ETL nº 518/2022 
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