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COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, 
FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 

RELATÓRIO 

O Projeto de Lei nº 238/2018, de autoria da Deputada Janete de Sá, em síntese, 
declara a Ilha das Caieiras como sendo patrimônio cultural imaterial do Estado do 
Espírito Santo. A referida proposição legislativa foi protocolizada em 17 de 
setembro de 2018, lida no expediente da Sessão Ordinária do dia 17 do mesmo 
mês e ano.  

Ato contínuo, o projeto foi para a Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação para análise de sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade 
e técnica legislativa, conforme dispõe o art. 41 do Regimento Interno; e, desta 
forma, em 19 de março de 2019, foi exarado o Parecer nº 006/2018, cuja conclusão 
foi pela “constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa” do 
projeto de lei. 

Assim, em seguida, o projeto foi encaminhado para a Comissão de Cultura e 
Comunicação Social, que, por sua vez, no dia 15 de abril de 2019, expediu, na 
forma do art. 51 da Resolução nº 2.700/2009, o Parecer nº 01/2019, pela 
“aprovação” desta proposição. 

Por fim, o Projeto de Lei nº 238/2018 foi encaminhado para esta Comissão de 
Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomadas de Contas, 
para fins de análise de seu mérito, na forma preceituada pelos artigos 42 e 43 da 
Resolução nº 2.700/2009 (Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo). 
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Este é o Relatório. 

PARECER DO RELATOR  

O Projeto de Lei nº 238/2018, de autoria da senhora Deputada Janete de Sá, 
objetiva em sua teleologia declarar: “a Ilha das Caieiras como patrimônio 
gastronômico e cultural imaterial do Estado do Espírito Santo”. 

Após exame minucioso da presente proposição, bem como após análise dos 
pareceres elaborados pela Procuradoria desta Augusta Casa de Leis, pela Comissão 
de Constituição e Justiça e pela Comissão de Cultura e Comunicação Social, é 
incontestável a inexistência de vícios de constitucionalidade, legalidade e 
juridicidade do projeto de Lei nº 238/2018. 

A presente proposição ao declarar a região da Ilha das Caieiras como sendo 
patrimônio gastronômico e cultural imaterial do Estado do Espírito Santo, não gera  
qualquer despesa pública para o tesouro estadual, fato este que intensifica esta 
Comissão a opinar pela aprovação do presente projeto. 

Visto que a presente proposição já tramitou pela Procuradoria desta Casa de Leis, 
pela Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão de Cultura e 
Comunicação Social, o projeto encontra-se adequado para surtir eficácia no âmbito 
da sociedade capixaba. Nestes termos, perante a análise de mérito, verifica-se do 
diagnóstico decorrente que, incontestavelmente, a pretensa normatividade da 
Proposição Legislativa – identificada como Projeto de Lei nº 238/2018, de autoria 
da senhora Deputada Janete de Sá – não traz ponto de divergência com o interesse 
público da sociedade do Estado do Espírito Santo, bem como, não gera despesa 
pública significativa para o tesouro estadual. 

Desta forma, revela a dita proposição legislativa como portadora de mérito, nos 
termos dos artigos 42 e 43 da Resolução nº 2.700/2009. Ex Positis, sugerimos aos 
Ilustres Pares desta Comissão a adoção do seguinte: 
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PARECER nº                   /2019 

A COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, 
FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA DE CONTAS é pela 
APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 238/2018, de autoria da senhora Deputada 
Janete de Sá. 

Sala das Comissões, em     13 de Junho de 2019. 

____________________________________ PRESIDENTE 

____________________________________ RELATOR 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO
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