
 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei nº 421/2017 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

 1 

COMISSÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

Projeto de Lei nº 421/2017 

Autor: Doutor Hércules 

Ementa: “Declara que os Desfiles das Escolas de Samba realizados no Carnaval 

do Espírito Santo Constituirão patrimônio cultural Imaterial do Estado.” 

 

I - RELATÓRIO 

 

 

 Trata-se de parecer a ser elaborado por esta Comissão em que se analisa o 

mérito do Projeto de Lei nº 421/2017, da proposição legislativa, de iniciativa do 

Deputado Doutor Hércules, cujo conteúdo, em síntese : “Declara que os Desfiles 

das Escolas de Samba realizados no Carnaval do Espírito Santo Constituirão 

patrimônio cultural Imaterial do Estado.” 

 

 A matéria foi protocolada em 01/11/2017, lida no expediente da Sessão 

Ordinária do dia 206/11/2017, aguardando publicação. 

 

 Submetida a proposição a parecer jurídico do procurador designado, foi 

exarado o parecer de fls. 10 a 15 dos autos, o qual opinou pela constitucionalidade e 

legalidade do mencionado Projeto de Lei.  

  

 Após, dando sequência ao trâmite regimental, a proposição legislativa foi 

encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 

oportunidade em que recebeu o parecer de fls. 048/2018, manifestando pela sua 

constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa. 

 

 Em continuidade, o Projeto de Lei veio a esta Comissão de Cultura e 

Comunicação Social para exame e parecer no que tange ao mérito respectivo, em 

conformidade com as normas regimentais estabelecidas no art. 51 do Regimento 

Interno da ALES. 

É o relatório. 
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PARECER DO RELATOR 

Consoante determina o Regimento Interno da ALES (Resolução no. 

2.700/2009), o presente parecer irá abordar as matérias atinentes e de competência da 

Comissão de Cultura e Comunicação Social, nos termos do disposto no seu art. 51 e 

incisos, resguardando às demais Comissões a sua competência regimentalmente 

estabelecida. 

Conforme exposto no relatório acima, o Projeto de Lei em analise tem por 

objetivo “Declarar que os Desfiles das Escolas de Samba realizados no Carnaval do 

Espírito Santo Constituirão patrimônio cultural Imaterial do Estado.” 

O art. 51, I, IV e parágrafo único, II e VII do Regimento Interno da ALES, 

deixando clara a competência desta Comissão para opinamento sobre a presentes 

propositura, estabelece que: 

 
Art. 51. À Comissão de Cultura e Comunicação Social compete opinar 
sobre: 
I - preservação, promoção e desenvolvimento cultural, histórico e 
artístico; 
(...) 
IV - política estadual de cultura, de preservação da memória histórica 
e de patrimônio artístico e ambiental, bem como de comunicação social; 
Parágrafo único. À Comissão de Cultura compete ainda: 
(...) 
II - a política de proteção do patrimônio cultural, assim entendido os 
bens de natureza material e imaterial que contenham referências à 
identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos étnicos que 
constituem a sociedade espírito-santense; 
(...) 
VII - propor ações e políticas voltadas para a preservação e para o 
desenvolvimento das manifestações e o patrimônio histórico, 
artístico e cultural, bem como para a comunicação social; 

 

Como se verifica, o presente projeto versa sobre tema como afirma a 

justificativa: “O projeto de lei em comento visa à preservação e valorização de uma 

manifestação cultural que em suas décadas de existência, faz parte do dia a dia das 

pessoas e se legitima por interagir com a sociedade através de seus aspectos sociais, 

culturais, turísticos, educacionais e econômicos.” 

 

A justificativa reforça que: “O modo de fazer Carnaval pelas Escolas de Samba, 

está enraizado nas comunidades e inserido no cotidiano das pessoas. O Carnaval e 

os desfiles das Escolas de Samba no Espírito Santo representam uma parte 

importante da cultura brasileira e capixaba. É uma manifestação que nos últimos XX 

anos evoluiu e cresceu junto com a população, adaptou aos meios urbanos e conta 
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com o respeito da sociedade. O ritmo, a dança, a versatilidade, a criatividade, a 

beleza, caracterizam os desfiles carnavalescos e marcam de forma incontestável 

nosso perfil cultural.”  

Isto posto, verifica-se que a proposição legislativa em exame se acha conforme, 

contribuindo para promover e preservar o patrimônio cultural capixaba, o que nos leva 

a sugerir aos demais membros desta importante Comissão de Cultura e Comunicação 

Social a adoção do seguinte: 

 

PARECER Nº               /2018 

 

A COMISSÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO SOCIAL é pela 

APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 421/2017. 

 

Sala das Comissões, em         de                         de 2018. 

 

 

_______________________________________PRESIDENTE 

 

_________________________________________RELATOR 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 

 

_________________________________________MEMBRO 
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