
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
 

Gabinete do Deputado Sandro Locutor 
 

 

 

PROJETO DE LEI Nº        /2018 
 

Institui a gratuidade de ingresso ou acesso livre aos cronistas esportivos nos 
locais de realização eventos esportivos no âmbito do Estado do Espírito Santo 

e dá outras providências. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
DECRETA: 

 
Art. 1º. Fica assegurada a gratuidade de ingresso ou o acesso livre aos 

cronistas esportivos ativos ou inativos nos locais de realização de todo e 

qualquer evento esportivo no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

Art. 2º. Para comprovação da condição de cronista esportivo, deverá ser 

apresentada carteira de associado à Associação de Profissionais da Imprensa 

Esportiva Capixaba (antiga ACEC), juntamente com um documento de 

identidade oficial no momento da aquisição do ingresso e na portaria do local 

de realização do evento. 

 

Parágrafo Único. A validade da carteira de associado à Associação de 

Profissionais da Imprensa Esportiva Capixaba será verificada no ato da 

apresentação da mesma no evento esportivo, como condição para a 

concessão da gratuidade do ingresso. 

 

Art. 3º O credenciamento de profissionais da imprensa de rádio, jornal, TV, 

revistas e sites especializados em esportes é de responsabilidade exclusiva da 

Associação de Profissionais da Imprensa Esportiva Capixaba (ACEC). 

 

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor 45 dias após sua publicação.  

 

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2018. 
 
 

SANDRO LOCUTOR 
DEPUTADO ESTADUAL (PROS) 
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JUSTIFICATIVA 

 
A Associação de Profissionais da Imprensa Esportiva Capixaba (ACEC) 

foi criada em 12 de março de 1968, com o objetivo de garantir aos profissionais 
da imprensa esportiva condições ideais de trabalho na divulgação, no apoio e 
incentivo ao esporte capixaba com transparência, ética e responsabilidade. 

 
Desde sua origem, a ACEC tem buscado qualificar os profissionais da 

imprensa esportiva no Estado, incentivando-os a frequentar cursos de locução 
e de comunicação e buscando envolvê-los no dia a dia dos sindicatos que 
representem a classe. 

 
As crônicas vêm sendo utilizadas vastamente no meio jornalístico, em 

especial na área esportiva brasileira, visto que possibilitam a abordagem de 
diferentes modalidades, principalmente no futebol. Pode-se dizer que a emoção 
que os cronistas trazem para o texto, é um dos grandes motivos incentivadores 
pelo crescimento da paixão nacional pelo futebol, esporte que sempre 
despertou os mais variados sentimentos naqueles que acompanham de perto. 

 
Nesse sentido, nosso pleito visa reconhecer a importância desses 

profissionais que, de forma narrativa, contribuem para o fortalecimento da 
proximidade entre o esporte e a nossa cultura. 

 
Ademais, apenas com o fito de evitarmos delongas desnecessárias, 

importa salientar que a matéria em apreço não infringe a competência do Poder 
Executivo, haja vista tratar de matéria afeta ao acesso à cultura e ao desporto, 
tema de competência concorrente consoante claramente esposado no art. 24, 
IX da Constituição Federal, razão pela qual não merecem prosperar quaisquer 
alegações de inconstitucionalidade sobre a presente. 

 
Desta forma, considerando , considerando a relevância e o elevado 

alcance social da matéria, solicito aos nobres pares a aprovação do presente 
Projeto de Lei.  

 
 

Sala das Sessões, 23 de outubro de 2018. 
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