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PROJETO DE LEI Nº        /2017 

 

Declara Patrimônio Cultural Imaterial do 

Estado os desfiles das Escolas de 

Samba. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

D E C R E T A 

Artigo 1º - Fica declarado os Desfiles das Escolas de Samba realizados no Carnaval 

patrimônio cultural imaterial do Estado. 

Artigo 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 31 de outubro de 2017. 

   
 

 

Doutor Hércules 
Deputado Estadual 
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 JUSTIFICATIVA 

O projeto de lei em comento visa à preservação e valorização de uma manifestação cultural que 
em suas décadas de existência, faz parte do dia a dia das pessoas e se legitima por interagir com 
a sociedade através de seus aspectos sociais, culturais, turísticos, educacionais e econômicos.  

Além disto, os Desfiles das Escolas de Samba divulgam uma imagem positiva do Estado para o 
exterior e para os demais Estados da Federação, representando a maior indústria criativa do país. 

A solicitação de registro justifica-se pela necessidade de preservar a manifestação cultural mais 
representativa do carnaval, realizada através dos desfiles das Escolas de Samba e seus artefatos 
característicos básicos, sendo eles: Pavilhão ostentado pelo 1º Casal de Mestre Sala e Porta 
Bandeira, Ala das Baianas, Bateria, Velha Guarda, Enredo, Samba enredo, fantasias e alegorias 
temáticas, evitando assim, que esta festividade se descaracterize ao longo dos tempos. 

O modo de fazer Carnaval pelas Escolas de Samba, está enraizado nas comunidades e inserido 
no cotidiano das pessoas. O Carnaval e os desfiles das Escolas de Samba no Espírito Santo 
representam uma parte importante da cultura brasileira e capixaba. É uma manifestação que nos 
últimos xx anos evoluiu e cresceu junto com a população, adaptou aos meios urbanos e conta com 
o respeito da sociedade. O ritmo, a dança, a versatilidade, a criatividade, a beleza, caracterizam os 
desfiles carnavalescos e marcam de forma incontestável nosso perfil cultural. 

É importante ressaltar que as Escolas de Samba mantêm como forma de transmissão direta da 
cultura popular do Carnaval, escolas de formação, passistas, ritmistas, aprendizes nas alas 
musicais, abrindo espaço para jovens vocacionados. 

As Escolas de Samba integram comunidades periféricas, representando a opção de 
entretenimento coletivo e alternativa de pratica de vida social, através de suas programações ao 
longo do ano. Eventos culturais reúnem a música, a dança e possibilitam a socialização da 
comunidade, de forma não onerosa e em família. 

A geração de empregos que esta indústria criativa proporciona, também é muito relevante, visto 
que possui mão de obra especifica representada por carnavalescos, artesões, aderecistas, 
desenhistas, compositores de samba enredo, músicos e sambistas, que atendem ao formato 
específico e característico das festividades carnavalescas. 

As Escolas de samba representam micro organismos culturais, que combatem as diversas formas 
de exclusão causadas pelas diferenças sociais, econômicas, psíquicas, físicas, culturais, 
religiosas, raciais e ideológicas, pela via da arte e da manifestação cultural. 

O turismo foi potencializado com a reformulação do carnaval capixaba. Como os desfiles 
acontecem sempre uma semana antes do período oficial do Carnaval, possibilitando que turistas 
de Brasil e do mundo comecem a brincar o carnaval no Espírito Santo. 

A transmissão dos Desfiles das Escolas de Samba também é um fator decisivo para fomentar o 
turismo internacional e gera visibilidade para o Estado e para as Escolas de Samba. 
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ESCOLAS DE SAMBA DO ESPÍRITO SANTO  

Grupo Especial (Liesge)  

 Independente de Boa Vista (Cariacica) Fundação: 1976 - 4 Títulos (2010, 2012, 2014, 
2017) 

 Mocidade Unida da Glória (Vila Velha) Fundação: 1980 - 5 títulos (2003, 2005, 2011, 2015, 
2016) 

 Unidos da Piedade (Vitória) Fundação: 1955 - 13 Títulos (1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 
1965, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1986) 

 Novo Império (Vitória) Fundação: 1956 - 6 Títulos (1978, 1980, 1985, 1987, 1988, 1989) 

 Unidos de Jucutuquara (Vitória) Fundação: 1972 - 7 títulos (1990, 2002, 2004, 2006, 2007, 
2008, 2009) 

 Andaraí (Vitória) Fundação: 1946 

 Pega no Samba (Vitória) Fundação: 1976 

 

Grupo A (Lieses) 

 Imperatriz do Forte (Vitória) Fundação: 1972 

 Tradição Serrana (Serra) Fundação: 2001 

 Chegou O Que Faltava (Vitória) Fundação: 1976 

 Unidos de Barreiros (Vitória) Fundação: 1972 

 Chega Mais (Vitória) Fundação: 1981 

 Independente de São Torquato (Vila Velha) Fundação: 1974 - 5 Títulos (1981, 1982, 1983, 
1991, 1992) 

 Rosas de Ouro (Serra) Fundação: 1984 

 

Fecapes (Federação Capixaba das Escolas de Samba)  

 Império de Fátima (Serra) Fundação: 2014 (desfilou como convidada da Lieses em 2016, 
fundadora da Fecapes em 2017) 

 Mocidade da Praia (Vitória) Fundação: 1947 (desfilou entre 1948/1992, fundadora da 
Fecapes em 2017) - 2 Títulos (1981/1984) 

 União Jovem de Itacibá (Cariacica) Fundação: 1976 (desfilou entre 1977/1991, fundadora 
da Fecapes em 2017 

 Mocidade Serrana (Serra) Fundação: 1979 (desfilou entre 1980/1992, fundadora da 
Fecapes em 2017) 

 Independente de Eucalipto (Vitória) Fundação: 1982 (desfilou entre 1984/1991, fundadora 
da Fecapes em 2017) 

Entidades carnavalescas não filiadas 

 Arco-Íris (Vila Velha) Fundação: 1979 (desfilou entre 1980/1992 e em 2012/2013) 

 Acadêmicos da Grande Jacaraípe (Serra) Fundação: 2016 

 Acadêmicos da Alegria de Barcelona (Serra) (desfila em sua comunidade) 
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 Acadêmicos da Barra (Vila Velha) 

 Acadêmicos da Grande Ilha (Vitória) Fundação: 2012 

 Imperatriz do Samba (Guarapari) Fundação: 2011 (desfila no carnaval de Guarapari) 

Escolas de Samba/Blocos de Enredo (Guarapari) 

 Juventude de Muquiçaba 

 Mocidade Alegre de Olaria 

 Imperatriz do Samba 

 Acadêmicos de JK 

 Guarapari Imperial 

 Amigos da Fonte (ex escola de samba Unidos de Guarapari) 

 Rama 

Entidades carnavalescas extintas, inativas ou licenciadas 

 Acadêmicos de Monte Belo (Vitória) Fundação: 1978 (desfilou entre 1979/1992) 

 Acadêmicos do Moscoso (Vitória) Fundação: 1956 (desfilou entre 1957/1965 e 1970/1972) -
 1 Título (1964) 

 Águia Dourada (Vila Velha) (desfilou entre 1984/1987) 

 Alegria Serrana (Serra) (desfilou em 1992) 

 Amigos da Gurigica (Vitória) Fundação: 1963 (desfilou entre 1964/1984) - 5 Títulos (1966, 
1968, 1969, 1970, 1971) 

 Embaixadores do Continente (desfilou entre 1962/1965) 

 Estrela da Vila (Vitória) (desfilou entre 1957/1966) 

 Floresta da Ilha (Vitória) (desfilou em 1992) 

 Lira do Moscoso (Vitória) Fundação: 1984 (desfilou entre 1985/1991) 

 Nossa Presença (Vitória) Fundação: 1972 (desfilou entre 1972/1992) 

 Originais do Contorno (Vitória) Fundação: 1980 (desfilou entre 1981/1991) 

 Pavão Dourado (Cariacica) (desfilou em 1992) 

 Pulo do Gato (Vitória) Fundação: 1977 (desfilou entre 1978/1992) 

 Santa Lúcia (Vitória) Fundação: 1951 (desfilou entre 1952/1989) - 2 Títulos (1967, 1972) 

 União Jesus de Nazareth (Vitória) Fundação: 1982 (desfilou entre 1983/1987) 

 Unidos da Penha (Vitória) Fundação: 1982 (desfilou entre 1983/1992) 

 Unidos da Praia (Vitória) (desfilou em 1962/1963) 

 Unidos de Caratoíra (desfilou em 1958) 

 Unidos de Marilândia (Vila Velha) (desfilou entre 1972/1989) 

 Unidos do Porto de Santana (Cariacica) (desfilou em 1992) 

 Vai Quem Quer (Vila Velha) Fundação: 1972 (desfilou entre 1973/1992) 

 

Sala de Sessões, 31 de outubro de 2017. 

 

 Doutor Hércules 

Deputado Estadual 
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