
 
 
 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 
 

PROJETO DE LEI Nº        /2018 

 
 

Instituí o Calendário Oficial de Datas Comemorativas 

do Estado do Espírito Santo. 
 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica instituído o Calendário Oficial de Datas Comemorativas do Estado do Espírito 

Santo. 

 

Art. 2º - O Calendário Oficial de Datas Comemorativas do Estado do Espírito Santo será 

composto por toda iniciativa legal que, de qualquer modo, contribuam para atingir os seguintes 

objetivos: 

 

I - homenagear pessoas, profissões, movimentos sociais, entidades, municípios; 

II - promoção e incremento aos valores naturais, culturais, religiosos e históricos estaduais; 

III - conservação e desenvolvimento das tradições folclóricas estaduais; 

IV - mobilização e conscientização; 

V - recreação popular; 

VI - expressões populares; 

VII - práticas esportivas; 

VIII - desenvolvimento das atividades socioeconômicas estaduais; 

IX - dentre outros pertinentes à matéria. 

 

Art. 3º As comemorações previstas nesta Lei terão como objetivo a ampla divulgação dos 

assuntos de interesse público neles contidos, por meio de palestras, seminários, informativos, 

cursos, livros, cartilhas, panfletos, reuniões públicas, dentre outros. 

 

Parágrafo Único. A formatação e a publicidade ao Calendário serão dadas pelo Governo, da 

melhor forma que couber, sem oneração, reunindo e relacionando em um mesmo local todas as 

datas relevantes de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano seguinte. 

 

Art. 4º - Compete ao Poder Executivo organizar e publicar, a cada ano, o Calendário Oficial de 

que trata este Projeto de Lei, do qual constarão todos os acontecimentos e eventos culturais, 

artísticos, esportivos, festivais, de lazer e datas comemorativas, instituídos, além daqueles já 

tradicionalmente realizados no Estado e os que lhe vierem a acrescer. 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, em 17 de julho de 2018. 

 

 

RODRIGO COELHO DO CARMO 

Deputado Estadual 



 
 
 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 
 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

O objetivo desta proposição é instituir o Calendário Oficial de Datas Comemorativas do Estado 

do Espírito Santo. 

 

A formatação e a publicidade ao Calendário serão dadas pelo Governo, da melhor forma que 

couber, sem oneração, reunindo e relacionando em um mesmo local todas as datas relevantes de 

1º de janeiro a 31 de dezembro do ano seguinte. 

 

Caberá ao Poder Executivo organizar e publicar, a cada ano, o Calendário Oficial de que trata 

este Projeto de Lei, do qual constarão todos os acontecimentos e eventos culturais, artísticos, 

esportivos, festivais, de lazer e datas comemorativas, instituídos, além daqueles já 

tradicionalmente realizados no Estado e os que lhe vierem a acrescer. 

 

Com a criação do Calendário Oficial poderão ser criados materiais de divulgação direcionados, 

festejos e comemorações podem ser organizados da melhor forma, ou seja, com a Consolidação 

destas datas, a cultura, o esporte e a história do Estado do Espírito Santo terão seus valores 

fortalecidos com sua plena e organizada divulgação. 

 

Ante todo o exposto acima, solicito o concurso dos Nobres Colegas à apreciação e à aprovação 

do presente Projeto de Lei. 

 

 

RODRIGO COELHO DO CARMO 

Deputado Estadual 
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