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PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº       2019 

 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da execução do 

Hino Nacional e do Hino do Espírito Santo, além de 

outros de exaltação à pátria, em todas as escolas 

públicas e privadas de ensino fundamental e de 

ensino médio no âmbito do Estado do Espírito 

Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: 

 

DECRETA 

 

CAPÍTULO I 

          DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º Fica obrigatória a execução do hino Nacional e do hino do Espírito 

Santo e, semanalmente, em todas as escolas públicas e privadas de ensino 

fundamental e de ensino médio do Estado do Espírito Santo 

Art. 2° Essa lei será também para tornar obrigatória a execução dos hinos de 

exaltação à Independência do Brasil, à Proclamação da República, e ao dia da 

Bandeira, em suas respectivas datas comemorativas oficiais. 

Art. 3º A data e o horário escolhido para a execução do Hino Nacional e do 

Hino do Espírito Santo deverá ser sempre o mesmo em cada escola, 
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observando-se sua execução antes do início das aulas de cada período, 

coincidindo com dia de feriado, a execução deverá ser no dia letivo anterior. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Sala das Sessões, em 11 de março de 2019. 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificador: 370032003900350030003A005000 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

Gabinete do Deputado Capitão Assumção 
 

Av. Américo Buaiz, nº 205, 4. º andar, gabinete 406 Enseada do Suá 

 CEP. 29050-950 – Vitória ES 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

O presente projeto de lei, tem por prioridade tornar obrigatório a execução 

vocal do hino nacional e do hino do Espírito Santo, além de outros de exaltação 

à pátria, no âmbito do Estado do Espírito Santo, a qual inclui estabelecimentos 

públicos e privados do ensino fundamental e ensino médio. 

 

A obrigatoriedade da execução semanal do Hino Nacional nas escolas públicas 

e privadas já é prevista em Legislação Federal- Lei Federal nº 5.700, de 1º de 

setembro de 1971, alterada pela Lei nº 12.031, de 21 de setembro de 2009, 

nos seguintes termos: 

 

 

Art. 39. É obrigatório o ensino do desenho e do 

significado da Bandeira Nacional, bem como do 

canto e da interpretação da letra do Hino Nacional 

em todos os estabelecimentos de ensino, públicos 

ou particulares, do primeiro e segundo graus. 

 

Parágrafo único:  Nos estabelecimentos públicos e 

privados de ensino fundamental, é obrigatória a 

execução do Hino Nacional uma vez por semana. 

 

 

Objetivando resgatar e incentivar a cidadania e patriotismo de nossos alunos, 

hoje bastante esquecidos. É salutar que as escolas encarregadas da boa 

formação de nossos jovens retomem a prática de executar, tanto o Hino 

Nacional quanto o Hino Estadual, além dos demais hinos de exaltação à pátria. 

 

Criado no governo de Getúlio Vargas, em 1936, o costume de se executar o 

hino nacional nas escolas (públicas e privadas) tinha como objetivo maior fazer 

com que os estudantes aprendessem a cantar o hino, além de servir como 

demonstração de amor à Pátria. 
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Esta conduta patriota trará de volta a reverência aos símbolos nacionais que 

acenderão a fagulha do orgulho e o amor à Pátria, que tanto amamos. 

 

 

 

 

 

Sala das Sessões, em 11 de março de 2019. 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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