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COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 376/2017 

AUTOR: Deputado Estadual Jamir Malini 

Ementa: Inclui o Festival do Café e da Sanfona de Bonsucesso, distrito 

do Município de Apiacá/ES, no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Espírito 

Santo.    

 

 

1.  RELATÓRIO 

 

Trata-se do Projeto de Lei nº 377/2017, de autoria do Deputado Estadual 

Almir Vieira, que tem por finalidade incluir o Festival do Café e da Sanfona de 

Bonsucesso, distrito do Município de Apiacá/ES, no Calendário Oficial de Eventos do 

Estado do Espírito Santo.    

 

A matéria foi protocolizada no dia 03 de outubro de 2017 e lida na Sessão 

Ordinária do dia 04 de outubro de 2017. 

 

Encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e 

Redação recebeu o Parecer nº 039/2018 pela constitucionalidade, juridicidade, 

legalidade e boa técnica legislativa do projeto com a adoção de Emenda supressiva 

visando suprimir o parágrafo único do art. 1º da proposição legislativa em questão  

(fls. 40/52). Ao ser distribuída a esta Comissão de Turismo e Desporto, coube-nos 

relatar. 

 

É o relatório. 

 

 

Identificador: 36003100360038003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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2.   PARECER DO RELATOR 

 

Inicialmente, vale ressaltar que a matéria foi analisada pela Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, com parecer pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa com a adoção 

de emenda supressiva visando suprimir o parágrafo único do art. 1º da proposição 

legislativa em questão  (fls. 40/52). 

 

Nesta oportunidade, cabe a esta Comissão de Turismo e Desporto o 

exame quanto ao mérito da propositura, na conformidade com o que dispõe o art. 53 

do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/09). 

 

Conforme se observa da justificativa (fl. 03), o autor argumenta a 

importância cultural do Festival do Café e da Sanfona de Bonsucesso, mencionando 

ainda, que o referido evento movimenta o comércio local, expandindo a cultura do 

consumo e contato direto com o café, proporcionando momentos de lazer aos 

munícipes e visitantes.   

   

Neste aspecto, é patente a relevância da iniciativa parlamentar, uma vez 

que, ao incluir o Festival do Café e da Sanfona de Bonsucesso no Calendário Oficial 

de Eventos do Espírito Santo, estarão incentivados o comércio local e a cultura do 

dos povoados existentes em nosso Estado. 

 

A atividade turística possui uma importância que vai muito além dos 

argumentos que giram torno da geração de empregos, da captação de divisas e do 

lucro para o setor de serviços. Uma importância que reside, não somente nas 

estatísticas apregoadas, mas, sobretudo, na sua incontestável capacidade de 

movimentar grupos sociais e condicionar o ordenamento de territórios com vistas a 

sua realização. 
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Ao considerar o foco no desenvolvimento local, a atividade turística vem 

sendo apresentada, constantemente, como alternativa para um ambiente 

socialmente mais justo. 

 

Logo, não restam dúvidas de que o projeto de lei em foco contribui para a 

valorização do turismo no nosso Estado e sua aprovação trará benefícios à 

sociedade capixaba. 

 

Em conclusão, o Projeto de Lei em apreço é meritório e, desta forma, 

deve ser aprovado nesta Comissão Parlamentar, motivo pelo qual sugiro aos Ilustres 

Pares a adoção do seguinte: 

 

PARECER Nº ________/2018 

 

A COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO, é pela APROVAÇÃO do 

Projeto de Lei nº. 376/2017, de autoria do Exmo. Deputado Jamir Malini, nos termos 

da fundamentação supra. 

 

Sala das Comissões, em        de                     de  2018. 

_____________________________PRESIDENTE 

________________________________RELATOR 

________________________________MEMBRO 

________________________________MEMBRO 

________________________________MEMBRO 
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