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RELATÓRIO 
 

Projeto de Lei Nº 238/2018, de autoria da Deputada Estadual Janete 

de Sá que objetiva declarar a Ilha das Caieiras, aprazível ponto turístico, 

cultural e gastronômico da capital do nosso estado. 

 

No escopo da intenção de proposição do projeto de lei, ficou 

devidamente destacada e ressalvada a importância da região no contexto 

da história do Espírito Santo, assim como a sua crescente valorização voltada 

à culinária local, suas associações de pescadores, marisqueiras e localização 

geográfica às margens do canal de Vitória, um dos mais belos pontos de 

observação da vida dos mangues. 

 

A importância constitucional da preservação do patrimônio histórico 

cultural foi devidamente observada na proposição legislativa, na forma do 

artigo 23 e seus incisos da Constituição da República Federativa do Brasil. 

 

Por tratar-se de matéria de competência concorrente, a proposta de 

lei não apresentou qualquer ofensa aos princípios constitucionais e se 

enquadrou formalmente nos preceitos contidos nos artigos 19, inciso IV e 63 

da Constituição do Estado do Espírito Santo. 

 

A matéria foi apresentada por meio de protocolo na data de 17 de 

setembro de 2018 perante a Secretaria Geral da Mesa, tendo sido 

encaminhada, como regimentalmente determinado, a leitura da proposição 

e às Comissões de Justiça, Cultura e Finanças. 

 

Ao ser apreciado pela DR (Diretoria de Redação), o enunciado da 

pretensa norma foi retificado na formalidade exigida pelo Manual de 

Normas de Redação Legislativa da Ales, sendo observadas discretas 

alterações de grafia técnica formal dos enunciados. 
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Passo seguinte, foi encaminhado para a Comissão de Justiça, onde foi 

extraído o brilhante Parecer de fls. 14 a 20 destes autos, sendo delimitado a 

(i) inexistência de afronta a Constituição Federal, (ii) a técnica legislativa de 

forma e tramitação, (iii) obediência formal à Constituição do Estado do 

Espírito Santo e demais legislações complementares. 

 

Não houve, durante a análise normativa, qualquer tipo de 

entrechoque legal do Projeto proposto e outra legislação válida no sistema 

e, quanto à divergência acerca da necessidade de registro prevista na Lei 

6.237/2000, ficou ressalvado que “O processo administrativo que a lei 

estadual 6.237/2000, exige é apenas para fins de REGISTRO nos LIVROS DE 

REGISTRO”. 

 

Ao fim, opinou a Procuradoria da Casa pela “constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 

238/2018, de autoria da Excelentíssima Senhora Deputada Janete de Sá, 

com fundamento no art. 25, §1º da Constituição da República, art. 63 da 

Constituição Estadual, e arts. 141, inciso II e 151, § 3º, ambos previstos no 

Regimento Interno da Assembleia Legislativa”. 

 

O Projeto e sua proposição foi encaminhado para apreciação em 

mais duas sessões de discussão, tendo sido arquivado durante a tramitação. 

 

No expediente da sessão ordinária do dia 05/02/19, solicitando o 

desarquivamento da matéria nos termos do art. 147, § 1.º do Regimento 

Interno, foi deferido o encaminhamento do Projeto de Lei n.º 238/2018 para 

análise e deliberação das Comissões de Justiça, de Cultura e de Finanças. 

 

Na data de 19 de março de 2019, por meio do Parecer nº 006/2019, 

devidamente discutido e firmado pelos Ilustres Deputados componentes da 

CCJ, com relatório convergindo integralmente no posicionamento da 

Procuradoria sobre a constitucionalidade, legalidade e formalidade do 

Projeto. 

 

Por fim do que se merece relatar, chegou à Comissão de Cultura e 

Comunicação Social, no Gabinete de seu Relator, o ilustre Deputado Torino 

Marques, para ciência e elaboração de minuta de parecer, na forma do 

artigo 92, § 1º, incisos I e II do Regimento Interno. 

 

É o relatório. 

 

 

PARECER DO RELATOR 
 

Ao Relator desta Comissão cabe: 
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Art. 92. A comissão que tiver de apresentar parecer 

sobre proposições e demais assuntos submetidos à 

sua apreciação cingir-se-á à matéria de sua 

exclusiva competência, quer se trate de proposição 

principal, de acessória ou de matéria ainda não 

objetivada em proposição.  

§ 1º O parecer, que será sempre escrito, salvo os 

oferecidos no Plenário da Assembleia Legislativa, 

constará de três partes:  

I - relatório em que se fará exposição 

circunstanciada da matéria em exame;  

II - parecer do relator em termos objetivos, 

opinando sobre a conveniência da aprovação ou 

rejeição total ou parcial da matéria, ou sobre a 

necessidade de se lhe dar substitutivo ou de se lhe 

oferecerem emendas;    

III - parecer da comissão com a assinatura dos 

Deputados que votarem a favor ou contra. (Regimento 

Interno da Ales) 

 

Após as análises detidas dos elementos da proposição do Projeto de 

Lei nº 238/2018, assim como dos pareceres muito bem elaborados pela 

honrada Procuradoria desta Casa Legislativa e pela Comissão de 

Constituição e Justiça, cabe a este Relator a digna tarefa de analisar sobre a 

conveniência da aprovação da matéria. 

 

Durante a leitura da proposição do Projeto de Lei ficou 

merecidamente destacado a importância desta região micro geográfica de 

macro importância cultural do nosso querido estado. 

 

A região da Ilha das caieiras, primeira a ser ocupada na região da 

Grande São Pedro, inserido no contexto histórico cultural do nosso estado 

desde o início do século XV, criada pelo donatário Vasco Fernandes 

Coutinho, ganhou maior notoriedade no início do século XX quando foi 

instalada pelo português José Lemos de Miranda um polo de fabricação de 

cal, chamado naquela época de caieiras, fato este que originou o nome 

Ilha das caieiras. Entretanto, ela já consta das Plantas da Província do Espírito 

Santo desde 1878 e no mapa do Município de Vitória desde 1938. 

 

A cal era produzida através da queima de abundantes ostras que 

eram encontradas no local, o que gerou grande movimentação de 

trabalhadores para o setor naquele pequeno porto, donde saíram, em 

pequenos barcos (tal qual dos catraieiros) em direção do Porto de Vitória 

para escoamento da produção. Foi uma atividade lucrativa e aquecida por 

longos 40 (quarenta) anos. 
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Após a escassez, a região localizada na Grande São Pedro, virou 

moradia de pescadores e catadoras de mariscos (atividade esta que já 

existia quando da fabricação da cal por meio das ostras), tornando-se 

importante polo de peixes e frutos do mar da capital. 

 

Segundo a prefeitura de Vitória, a comunidade teve origem devido ao 

transporte do café, que acontecia pelos rios Santa Maria e Bubu. Um dos 

pontos de parada era o manguezal em frente à Ilha, onde os rios 

desembocavam. Com isso, moradores da região foram desenvolvendo a 

atividade de pesca e desfio de siri. Ambas, se mantém até hoje e ajudaram 

a transformar a vila no reduto das desfiadeiras, figuras importantes da cultura 

local. 

 

Com o passar dos anos, especialmente nos idos dos anos 90, a região 

ganhou maior notoriedade também com a crescente procura de 

ingredientes para a tradicional Torta Capixaba, quando houve a fundação 

da Associação de Pescadores e Desfiadeiras de Siri. Associação de extrema 

importância no fomento turístico e cultural da região. 

 

Dentre os principais pratos da culinária espíritossantense, encontra-se a 

Torta Capixaba, que em sua essência, é formulada por frutos do mar e siri 

desfiado. 

 

Segundo o Presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação 

e Turismo de Vitória, Leonardo Krohling: "A torta capixaba é uma iguaria 

única no Brasil e no mundo, não temos nada parecido, pelo menos que 

tenhamos conhecimento, e aquela região faz a mais tradicional. É um 

momento importante porque a comunidade se prepara antecipadamente, 

depois montamos as barracas com suporte da prefeitura, então é um evento 

bem local e que a gente tem certeza que faz movimentar a economia 

daquela região". 

 

A importância histórica e cultural da região se destacou tanto que foi 

fundado um Museu que abriga a história da região e seus moradores, dando 

ênfase especial à culinária local. 

 

Na atualidade, onde o mundo digital se destaca por apreciação de 

belas paisagens, é comum navegar pelas redes sociais e verificar as belas 

imagens extraídas por diversos olhos da região. O manguezal, as garças, a 

movimentação turística na beira do cais, o pôr-do-sol, enfim, diversos 

cenários revigorantes que divulgam a importância e beleza ímpar daquela 

região. 

 

Após este escorço histórico e atual, torna-se indubitável a importância 

da Ilha das Caieiras no cenário cultural e turístico não só da capital do 
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Estado do Espírito Santo, mas para todo o Brasil, dada a singularidade de sua 

culinária e o histórico de sua resistente existência. 

 

 

CONCLUSÃO 
 

Tendo o Projeto - até o momento - tramitado dentro dos ritos desta 

Casa, respeitado a constitucionalidade, legalidade, juridicidade, boa 

técnica legislativa e destacado sua finalidade e conveniência para o 

desenvolvimento turístico e cultural do nosso Estado, opina-se pela sua 

aprovação sem qualquer ressalva a ser implementada. 

 

 

Desta forma, sugiro aos pares desta comissão a adoção do seguinte: 

 

 

Parecer__________/2019 

 

À Comissão de Cultura e Comunicação Social é pela APROVAÇÃO do 

projeto de Lei nº 238/2018, de autoria da Deputada Janete de Sá. 

 

Plenário Judith Leão Castello Ribeiro, em 11 de abril de 2019. 

 

 

_______________________________ Presidente/Dep.Torino Marques 

_______________________________ Relator/Dep. Torino Marques 

_______________________________ Membro/Dep. Carlos Von 

_______________________________ Membro/Dep. Danilo Bahiense 
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