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COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 

ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA 

DE CONTAS.  
 

 

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 06/11/2017, 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 
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constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica 

legislativa. 

 

 Posteriormente, a matéria passou pelo crivo da Comissão de 

de Cultura e Comunicação Social sendo o parecer de número 

04/2018 pela aprovação.  

 

Agora, a matéria vem a esta douta Comissão de Finanças, 

Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 

Contas para exame e parecer de mérito, na forma do art. 42 e 43 

do Regimento Interno da ALES (Resolução nº 2.700/09). 

 

É o relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 

 

A iniciativa em tela, de autoria do Deputado Doutor 

Hércules, 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.”  

 

Descrito o objeto da proposição devemos ressaltar que o 

parecer desta Comissão abrange apenas a análise do seu mérito, 

estando prejudicada qualquer analise sob ponto de vista diverso 

que compete às outras comissões, nos termos regimentais.  

 

É importante ressaltar que a analise de mérito desta 

Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, 

Controle e Tomada de Contas, deve avaliar apenas o caráter 

financeiro-orçamentário da proposição. 
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 Após detida analise da matéria verificamos que com sua 

aprovação, o estado do Espírito Santo não terá nenhum gasto 

suntuoso que poderá repercutir negativamente nas finanças 

públicas, razão pela qual sugerimos aos ilustres pares desta 

Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER Nº               /2017 
 

A COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, 

FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA DE CONTAS, é pela 

Aprovação do Projeto de Lei nº 421/2017, de autoria do 

Deputado Doutor Hércules. 

 

Plenário Rui Barbosa, em             de                      de 2018. 

 

 

_______________________________________ PRESIDENTE 

 

__________________________________________ RELATOR 

 

__________________________________________ MEMBRO 

 

__________________________________________ MEMBRO 

 

__________________________________________ MEMBRO 

 

__________________________________________ MEMBRO 

 

__________________________________________MEMBRO 
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