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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

 

RELATÓRIO 

 

 

A Proposta de Emenda Constitucional nº 02/2017, de autoria da Deputada Luzia Toledo, que 

altera a redação do art. 245 da Constituição Estadual, foi lida na Sessão Ordinária do dia 

17.4.2017, e publicada no Diário do Poder Legislativo do dia 25.4.2017, às páginas 56 e 57. 

 

Durante sua tramitação, após permanecer em discussão especial por 03 (três) sessões 

ordinárias consecutivas, a Proposta recebeu o Parecer nº 276/2017 da Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação pela constitucionalidade, admissibilidade, 

legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, com a adoção de emendas; e os Pareceres n
os

 

80/2017 da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada 

de Contas e 08/2018 da Comissão de Turismo e Desporto, ambos pela aprovação, na forma da 

manifestação da Comissão de Justiça. 

 

Concluído o exame técnico, foi colocada a Proposta de Emenda Constitucional nº 02/2017 à 

apreciação do Plenário, que a aprovou na forma do Parecer da Comissão de Justiça. Por ter 

sido aprovada com emendas, a Proposta veio a esta Comissão para elaboração de sua redação 

final, na forma do artigo 212 do Regimento Interno. 

 

Este é o Relatório. 

 

EMENDAS CONSTANTES NOS PARECERES DAS COMISSÕES PERMANENTES 

QUE ANALISARAM A MATÉRIA, CONFORME ACIMA RELATADO: 

 

 

EMENDA Nº 01/2017: 

 

O art. 1º da Proposta de Emenda Constitucional nº 02/2017 que altera o § 2º 

do art. 245 da Constituição Estadual, de autoria da Deputada Luzia Toledo e outros, passa a 

ter a seguinte redação: 

 

“Art. 245 

 

§2º O instrumento básico de intervenção do Estado no setor será o plano 

diretor de turismo, que deverá estabelecer, com base no inventário do potencial turístico das 

diferentes regiões, e com a participação dos Municípios envolvidos, as ações de 

planejamento, promoção e execução da política de que trata este artigo. 

 

 

EMENDA Nº 02/2017: 

 

Fica suprimido o inciso III do § 3º da Proposta de Emenda Constitucional nº 

02/2017 de autoria da Deputada Luzia Toledo e outros. 
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Com base no art. 215 do Regimento Interno e em atenção ao disposto na Lei Complementar 

Federal nº 95/1998, alterada pela Lei Complementar Federal nº 107/2001, e no Manual de 

Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no DPL de 27.11.2015, sugerimos à 

matéria aprovada as alterações abaixo destacadas. 

 

Dessa forma, sugerimos aos membros da Comissão a adoção do seguinte: 

 

 

PARECER Nº            /2018 

 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

é pela APROVAÇÃO da REDAÇÃO FINAL da Proposta de Emenda Constitucional nº 

02/2017, de autoria da Deputada Luzia Toledo, na forma que segue: 

 

 

REDAÇÃO FINAL DA 

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 02/2017 

 

Altera a redação do art. 245 da Constituição 

Estadual. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º O art. 245 da Constituição Estadual passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 245. O Estado promoverá e incentivará o turismo, como fator de 

desenvolvimento econômico e social bem como de divulgação, valorização e 

preservação do patrimônio cultural e natural, cuidando para que sejam respeitadas as 

peculiaridades locais, não permitindo efeitos desagregadores sobre a vida das 

comunidades envolvidas, assegurando sempre o respeito ao meio ambiente e à 

cultura das localidades em que vier a ser explorado. 

 

§ 1º O Estado definirá a política estadual de turismo buscando proporcionar as 

condições necessárias para o pleno desenvolvimento dessa atividade. 

 

§ 2º O instrumento básico de intervenção do Estado no setor será o plano diretor de 

turismo, que deverá estabelecer, com base no inventário do potencial turístico das 

diferentes regiões, e com a participação dos Municípios envolvidos, as ações de 

planejamento, promoção e execução da política de que trata este artigo. 

 

§ 3º Para cumprimento do disposto no § 2º, caberá ao Estado, em ação conjunta com 

os Municípios, promover especialmente: 
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I - o inventário e a regulamentação do uso, ocupação e fruição dos bens naturais e 

culturais de interesse turístico; 

 

II - a infraestrutura básica necessária à prática do turismo, apoiando e realizando 

investimentos na produção, criação e qualificação dos empreendimentos, 

equipamentos e instalações ou serviços turísticos, por meio de linhas de crédito 

especiais e incentivos; 

 

III - a adoção de medidas específicas para o desenvolvimento dos recursos humanos 

para o setor.” (NR) 

 

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, em         de                    de  2018. 

 

 

_________________________________  PRESIDENTE 

 

 

__________________________________ RELATOR 

 

 

__________________________________ 

 

 

__________________________________ 

 

 

__________________________________ 

 

 

__________________________________ 

 

 

__________________________________ 
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