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Edição DIÁRIA

ANCHIETA

A Prefeitura Municipal de Anchieta 
foi notifi cada pelo Ministério Público 
do Estado do Espírito Santo - MPES 
através de Portaria IC nº MPES -2107. 
0006.7208-15, no dia 26 de abril 
último a prestar esclarecimentos em 
relação a um inquérito civil que apura 
possíveis irregularidades/ilegalidades 
em nomeação, pelo poder Executivo 
Municipal de agentes políticos 
com contas julgadas irregulares 
pelo Tribunal de Contas do Espírito 
Santo – TCES. A denúncia feita ao 
MPES se refere ao descumprimento 
à Lei Orgânica Municipal de 
Anchieta/ ES, em especial ao Art. 
102 e suas emendas. Os agentes 
citados no inquérito civil são os 
secretários de Turismo Comércio e 
Empreendedorismo, EDSON VANDO 
DE SOUZA, O EDINHO É DEMAIS E 
FLÁVIO SANT’ ANNA, 
de Infraestrutura.
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Resultado do sorteio do Nota Legal e Nota Rural 
- Especial Dia das Mães de Presidente Kennedy

NOTA RURAL

TV Led de 50 Polegadas - Joanete Maria Coutinho 
Rangel - moradora de São Bento

Geladeira duplex - Nilton Rigon - fazenda Desejo
Microondas - Luciane Vieira Lima - moradora de 

Pedra Branca
Microondas - Heris Lúcio Gomes - morador da 

Sede
Ventilador - Carlos Lúcio Gomes - morador da 

Sede
NOTAL LEGAL
TV Led de 50 Polegadas - Michele Baiense 

Venturim - moradora de Santa Lúcia
Geladeira duplex - Patrícia Ferreira Conti - mora-

dora da Sede
Air fryer - Josimar Lima - morador de Santa Lúcia
Liquidifi cador - Patrícia Ferreira Conti - moradora 

da Sede
Liquidifi cador - Obadias G. de Almeida - morador 

de Rua das Flores

Ganhadores do 
sorteio da Nota 
Rural e Legal

Conferência debate abuso 
sexual

O  C e n t r o 
d e  R e f e r ê n c i a 
Especial izado da 
Assistência Social – 
Creas, de Piúma pro-
moveu nesta sexta-
-feira, 18, no Auditório 
do Instituto Federal 
do Espírito Santo Ifes 
uma conferência que 
abordou o tema ex-
ploração e abuso se-
xual contra crianças 
e adolescentes, por 
conta do dia de com-
bate, 18 de maio.

Oportunamente a 
cantora Lauriete, que 
é representante de 
uma ONG que luta 
pelo enfrentamento 
ao abuso e explo-
ração sexual contra 
crianças e adolescen-
tes palestrou ao públi-
co e cantou

Na oportunidade, 
a missionária Márcia 
Macedo, integran-
te do movimento 
“Criança nasceu para 
ser amada e não abu-
sada” também falou 
aos presentes.

Assistência Social, 
Educação Municipal 
e Estadual, Saúde, 
Conselho Tutelar, 
Conselhos de Direitos, 
Polícia Militar e secre-
tários municipais. 

De acordo com 
o  sec re tá r io  de 
Assistência Social, 
Janderson Motta, a 
Conferência teve a 
meta de debater po-
líticas públicas que 
venham de encon-
tro a situações que 
envolvem casos de 
exploração e abuso 

sexual contra criança 
e o adolescente, bem 
como a própria vio-
lência. 

Para o prefeito 
Ricardo Costa, “com-
bate ao abuso e à 
exploração sexual de 
crianças e adolescen-
tes é um assunto sério 
e que não pode cair 
no esquecimento, te-
mos que acreditar que 
podemos, sim, melho-
rar esse cenário. Não 
podemos fugir da nos-
sa responsabilidade”, 
afi rmou.

Da redação
De acordo com 

a coordenadora do 
Creas, a psicóloga, 
Etiana de Oliveira e 
Souza, o evento teve 
como objetivo maior 
romper com o ciclo 
da violência conscien-
tizando e mostrando 
que é possível a ga-
rantia de direito às 
crianças e adolescen-
tes. “Ressaltamos que 
é de sua importância, 
a exposição, debate e 
refl exão sobre o tema 
de forma coletiva, no 
intuito de mobilizar o 
município de Piúma 
para um tema de ta-
manha importância 
no cenário nacional. 
Para esta ação, é ne-
cessário pensar em 
estratégias conjuntas, 
tendo toda a rede de 
atendimentos e a co-
munidade engajados 
neste enfrentamento, 
e juntos abraçarmos 
a causa e fazermos 
bonito, protegendo 
nossas crianças e 
adolescentes’, salien-
tou a coordenadora 
do Creas. 

Marcaram presen-
ça profissionais da 

Piúma debate exploração e assédio sexual contra crianças e adolescentes 

CONFERÊNCIA

Luciana Maximo

Piúma recebeu Lauriete para debater 
exploração e abuso sexual contra 
crianças e adolescentes



SÁBADO
19  MAIO 2018

03Política
MP notifica prefeitura de 
Anchieta

A Prefeitura Municipal 
de Anchieta foi notifi cada 
pelo Ministério Público 
do Estado do Espírito 
Santo - MPES através de 
Portaria IC nº MPES -2107. 
0006.7208-15, no dia 26 
de abril último a pres-
tar esclarecimentos em 
relação a um inquérito 
civil que apura possíveis 
irregularidades/ilegali-
dades em nomeação, 
pelo poder Executivo 
Municipal de agentes 
políticos com contas jul-
gadas irregulares pelo 
Tribunal de Contas do 
Espírito Santo – TCES.

A denúncia feita 
ao MPES se refere ao 
descumprimento à Lei 
Orgânica Municipal de 
Anchieta/ ES, em espe-
cial ao Art. 102 e suas 
emendas. Os agentes 
citados no inquérito ci-
vil são os secretários 
de Turismo Comércio 
e Empreendedorismo, 
Edson Vando de Souza, 
o Edinho É Demais e 
Flávio San’ Anna de 
Infraestrutura. 

De acordo com o 
ofício do MP, o artigo. 
102 da Lei Orgânica de 
Anchieta, § I alterado pela 
emenda 1/2008 veda a 
nomeação para cargos 
descritos neste inciso, no 

Visando apurar os 
fatos acima descritos, en-
volvendo os nomes de 
Edinho É de +  e Flávio 
Sant’ Anna, ambos se-
cretários nomeados pelo 
prefeito Fabricio Petri, no 
início de sua gestão em 
Anchieta, o promotor 
de justiça da Comarca 
de Anchieta no uso de 
suas atribuições legais 
com fulcro no artigo 129 
§ 3, da Constituição da 
República de 1988, no 
artigo 8º, § 1º  da Lei 
Federal nº 7.347/1985, 
no artigo 26, § 1º da Lei 
Federal nº 8.625/93- que 

instituiu a lei orgânica do 
Ministério Público – e 
no artigo 27, § 2 , § 1 Lei 
Orgânica do Ministério 
Público do Estado do 
espírito Santo lei com-
plementar nº95/97 
instaurou o presente 
inquérito civil e notifi cou 
a Prefeitura.

A Reportagem entrou 
contato com a Assessoria 
de Comunicação pedin-
do esclarecimentos em 
relação a notificação 
do MP, que investiga a 
denúncia de que Edinho 
e Flávio estão nomeados 
na Administração sendo 

os mesmos considera-
dos fi chas sujas e con-
trariando a Lei Orgânica 
do Município.

O  g e r e n t e  d e 
Comunicação, Flávio 
Simões informou que a 
Prefeitura já respondeu 
ao inquérito e funda-
mentou o ato ajuizan-
do uma Ação Direta de 
Inconstitucio-nalidade 
- ADIM. “Existe um artigo 
na nossa Lei Orgânica 
que impediria a nome-
ação de pessoas com 
contas rejeitadas no 

Da Redação 
âmbito da Administração 
Direta, Autárquica e 
Fundacional do Poder 
Executivo Municipal de 
quem tenha sido con-
denado pela prática de 
situações descritas pela 
Lei eleitoral conforma art. 
1º da lei Complementar 
nº 64/1990 e suas altera-
ções confi gurando hipó-
tese de inelegibilidade.

Citou ainda a notifi ca-
ção do MP, o § 3º da Lei 
Orgânica que dispõe: 
“Ficam impedidos de 
assumir os cargos de 
que tratam este inciso, 
os agentes públicos e 
políticos que tiverem 
suas contas rejeitadas 
após transitado e jul-
gado”. Já no § 4º a Lei 
Orgânica aponta que, 
antes da nomeação para 
os cargos, a pessoa indi-
cada, obrigatoriamente, 
deverá apresentar de-
claração de que não se 
encontra na situação de 
vedação de que trata o 
§ 1º. Pelo que tudo indica 
os secretários, Edinho 
e Flávio não apresen-
taram tais declarações, 
uma vez que, ambos têm 
contas rejeitadas por um 
colegiado.

Ambos foram procu-
rados pela Reportagem, 
mas não responderam 
se apresentaram as 
declarações solicita-
das na Lei Orgânica de 
Anchieta.    

Prefeito de Anchieta é notifi cado pelo MP por nomear dois secretários considerados “fi chas 
sujas”, Edinho É Demais, de Turismo e Flávio Sant’ Anna, de Infraestrutura

Tribunal de Contas. 
Ocorre que o artigo 
foi introduzido no mun-
do jurídico através de 
Proposta de Emenda 
à Lei Orgânica cuja 
inciativa decorreu de 
parlamentares, o que 
violou o princípio da 
separação de poderes 
e desrespeito a regra 
de iniciativa exclusiva 
do prefeito. Em resumo, 
a regra é inconstitucio-
nal por vício formal, não 
podendo ser aplicada”, 
ressaltou Flávio Simões.    

“FICHAS SUJA”

Divulgação

O prefeito Fabricio Petri nomeou 
dois secretários “fi chas Sujas” e por 
isso, o MP notifi cou a Prefeitura a 
esclarecer os fatos 



Por ironia do destino, o prefeito Fabricio Petri, ex-servidor do Ministério Público foi notifi cado por desobedecer a lei Orgânica e nomear secretários 
“Fichas Sujas” para a administração
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Lei Orgânica passada por cima em Anchieta pelo Executivo

A Lei Orgânica de 
Anchieta teve o art. 
102 alterado através 
da Emenda 01/2013 
protocolada no dia 
15 de maio de 2013. 
Entretanto, em 2017, a 
emenda foi descum-
prida pelo Prefeito 
que acabou por no-
mear dois secretários 
considerados “Fichas 
sujas”. O assunto ga-
nhou pauta após a 
Prefeitura ser notifi-
cada pelo Ministério 
Público do Estado 
do Espírito Santo – 
MPES pedindo escla-
recimento através de 
ofício/ portaria 2107. 
0006.7208-15.

Em 2013, o verea-
dor professor Robinho 
propôs a referida 
emenda para alterar 
o art. 102 que é claro: 
“Ficam impedidos de 

nente da Emenda 
de acréscimo ao art. 
102 da Lei Orgânica 
nº 01/2013, que dis-
põe sobre a ques-
tão da “Ficha Limpa”. 
Emenda proposta em 
15 de maio de 2013, 
aprovada por unani-
midade e sancionada 
pelo então prefeito à 
época, Marquinhos 
Assad.

A referida emenda 
proposta por Robinho, 
em 2013 inclui as re-
gras da Lei da “Ficha 
Limpa” aos cargos co-
missionados no âmbi-
to da Administração 
Direta, Autárquica e 
Fundacional do Poder 
Executivo e do Poder 
Legislativo. Na justi-
ficativa, o vereador 
defende que, o cida-
dão para ingressar 
no serviço público 
com cargo de con-
fiança dos políticos 
que estão no poder, 
não poderá ter con-
denação em segunda 

Leis relatou. “Essa 
comissão frisando o 
projeto em questão 
chegou à conclusão 
que o esmo é legal 
e constitucional, não 
havendo qualquer 
impedimento a pro-
positura da mesma, 
pr imei ro por  ser 
consti tucional no 
seu aspecto formal, 
ou seja, através de 
projeto de lei, obe-
decendo a todas as 
formalidades legais, 
em especial quanto a 
iniciativa, e segundo 
quanto ao aspecto 
material temos que 
o conteúdo norma-
tivo é adequado e 
proporcional para 
produzir seus efeitos 
jurídicos. No mérito 
não há qualquer im-
pedimento que im-
peça a sua votação 
e conclusão. Diante 
do exposto sou de 
parecer favorável 
ao projeto”, assinou 
a comissão. 

Da Redação
assumir os cargos 
de que tratam este 
inciso, os agentes pú-
blicos e políticos que 
tiverem suas contas 
rejeitadas após tran-
sitado e julgado”, ain-
da assim, os titulares 
das pastas, Turismos 
e Empreendimento, 
Edson Vando de 
Sousa e Flávio Sant’ 
Anna foram nomea-
dos.

Cinco anos de-
pois, o prefeito justi-
fi ca a tal nomeação 
com base em um 
ADIM - Ação Direta 
de Inconst i tucio-
nalidade. Nesse ato, 
tornaria nula a emen-
da afi rmando que a 
mesma não é consti-
tucional. 

S e n d o  a s s i m , 
para melhor com-
preender os fatos 
a Reportagem foi à 
Câmara de Anchieta 
e conversou com o 
vereador professor 
Robinho, o propo-

vereador na emenda 
em 2013. 

A emenda foi fei-
ta ao art. 102 da Lei 
Orgânica em 2013, na 
época o prefeito era 
Marquinhos Assad. 
Em 2014, a emenda 
já estava em vigor, o 
que não justificaria 
em 2017, o prefeito de 
Anchieta nomear dois 
secretários conside-
rados “fichas sujas”, 
sendo os mesmos 
já condenados em 
segunda instância. 

NÃO É INCONSTI-
TUCIONAL, AFIR-

MA ROBINHO
Diante da explica-

ção de Flávio Simões, 
a Reportagem ques-
tionou ao professor 
Robinho, vereador 
que propôs a emenda 
ao art. 102 se a mes-
ma não vale e se é 
inconstitucional, uma 
vez que, mesmo ha-
vendo na Lei Federal 
a proibição de nome-

ação de pessoas “fi -
chas sujas”, o prefeito 
Fabrício Petri nomeou 
os dois secretários 
passando por cima 
da Lei Orgânica do 
Município e a Lei 
Complementar nº 
135, de 14 de junho 
de 2010. “Na épo-
ca foi uma situação 
que era um clamor 
do povo, essa lei é 
de inciativa popu-
lar, nada mais justo 
achamos prudente e 
necessário à época 
utilizar e inserir na 
nossa Lei Orgânica, 
até porque, nós vimos 
a constitucionalidade 
da emenda, os vários 
pareceres jurídicos 
de que era e é legal 
o vereador legislar, 
porque, eu não es-
tou legislando em 
relação ao servidor, 
estou legislando an-
tes da nomeação, 
é  pe r fe i t amen te 
possível. Não há in-
constitucionalidade 

na emenda, ela foi 
aprovada por unani-
midade. Para que se 
nomeie alguém tem 
que ser fi cha limpa. 
Nós seremos vito-
riosos no Tribunal, 
a Casa vai defender 
com unas e dentes a 
questão da constitu-
cionalidade dessas 
emendas”.     

RELATÓRIO DA 
COMISSÃO DE 

JUSTIÇA
A Repor tagem 

foi em busca dos 
pareceres que fun-
damentaram a apro-
vação das Emendas 
ao art. 102 da Lei 
Orgânica. No relató-
rio da Comissão de 
Legislação, Justiça e 
Redação Final, cujo 
presidente à épo-
ca, Robson Matos 
dos Santos e relator, 
Valber José Salarini 
com base no art. 
130 do Regimento 
Interno da Casa de 

instância judicial, de-
saprovação de con-
tas ou qualquer outro 
problema previsto na 
Lei Complementar 
64/1990 e suas al-
terações, inclusive 
a LC 135/2010 que 
já instituiu a “Ficha 
Limpa Nacional”, es-
pecificamente para 
políticos.

Para Robinho, a 
“Ficha Limpa” reve-
lou-se como exemplo 
do exercício da cida-
dania, na medida em 
que demonstrou a 
insatisfação do povo 
com a permanência 
de pessoas com con-
denações judiciais na 
gestão de cargos pú-
blicos. “Dessa forma 
entendemos como 
legítima a utilização 
dos mesmos critérios 
em âmbito municipal 
para evitar o acesso 
dos chamados “fi chas 
sujas” aos cargos de 
provimento em co-
missão”, justificou o 

ANCHIETA

O secretário de Turismo e 
Empreendimento de Anchieta 
Edson Vando de Souza teve contas 
rejeitadas pelo Tribunal de Contas

Flávio Sant’ Anna é secretário de 
Infraestrutura ele também teve contas 
rejeitadas pelo Tribunal de Contas

Robinho foi o vereador afi rmou que a Emenda à Lei 
Orgânica é constitucional 
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Feira Livre de Itapemirim, 
um sucesso

A  F e i r a  d e 
Itapemirim, atraiu cer-
ca de 2 mil pesso-
as nesta sexta-feira 
(18), oferecendo uma 
grande variedade de 
produtos frescos, di-
reto das hortas dos 
pequenos produtores 
rurais de todo municí-
pio. O prefeito Thiago 
Peçanha Lopes lem-
bra que este grande 
movimento da feira 
municipal é reflexo 
dos investimentos 
que a prefeitura tem 
feito para valorizar 
o pequeno produtor 
rural.

Segundo o prefei-
to, a feira municipal 

de e abrindo portas 
para outras ques-
tões, como ambien-
tais”, especifi cou.

A feira é uma rea-
lização da Secretário 
M u n i c i p a l  d e 

Assistência Social e 
Cidadania juntamen-
te com a Secretaria 
de Agr icu l tura e 
Desenvolvimento 
Rura l .  “A fe i ra  é 
nascida em solo 

Itapemirinense”, ga-
rantiu o secretário da 
Pasta, Hugo, referin-
do-se ao cultivo dos 
produtos no interior 
do município.

Satisfação – Antes 

Por Marcos Kito
está situada num es-
paço nobre e público 
da cidade, ao lado 
da rodoviária, favo-
recendo o fluxo de 
pessoas. A feira mu-
nicipal de Itapemirim 
acontece no Ginásio 
Renan Góes todas 
as sexta-feira, e duas 
mil famílias recebem 
o vale feira no valor 
de cinquenta reais 
para comprarem seus 
produtos.

Já o Secretário 
M u n i c i p a l  d e 
Assistência Social 
e Cidadania, Angel 
Hugo Correa lem-
brou a importância 
da agricultura fami-
liar. “Os produtores 
vêm com seu saber, 
resultando em mer-
cadorias de qualida-

A Feira Municipal de Itapemirim acabou se tornando um evento de sexta-feira, onde 
donas de casas se encontram, feirantes e população, nesta sexta cerca de 2 mil pessoas 
forma as compras

mesmo da abertura, 
os produtores e a 
população já movi-
mentavam o espaço 
entre as 85 bancas 
de frutas, verduras e 
legumes.

ITAPEMIRIM

Marcos Kito

Feira Municipal de Itapemirim atrai cerca de 2 mil pessoas nesta sexta-feira
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mesmo da abertura, 
os produtores e a 
população já movi-
mentavam o espaço 
entre as 85 bancas 
de frutas, verduras e 
legumes.
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Novos membros da ACL de 
Cachoeiro

Neste sábado (19), 
às 18h, a Academia 
Cachoeirense de 
Letras (ACL) realizará 
uma solenidade na 7ª 
Bienal Rubem Braga, 
que acontece até do-
mingo (20) na Praça 
de Fátima, Centro de 
Cachoeiro. O evento 
servirá como apre-
sentação de novos 

Carla Darós e Luciene 
Stefanato Negrini ti-
veram seus textos 
escolhidos como os 
melhores dentre os 
mais de cem que fo-
ram postados no livro 
virtual “Nas asas da 
borboleta amarela”. O 
livro consiste em um 
blog que permitiu, de 
dezembro de 2017 
a abril deste ano, a 
postagem de textos 
escritos por cronistas 
que nunca tiveram 
a oportunidade de 
publicar em jornais e 
revistas.

A curadoria do 
projeto ficou sob a 
responsabilidade da 
consultora interna da 
Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo 
(Semcult) Valquíria 
Rigon Volpato e da 
publicitária Luciana 
Fernandes, que fazem 

parte da Academia 
Cachoeirense de 
Letras. Além de esco-
lher as seis melhores 
publicações, elas ti-
veram a incumbência 
de fazer a moderação 
dos textos que chega-
vam ao blog.

“O livro virtual de 
crônicas e outros tex-
tos foi uma experiên-
cia muito importante, 
tanto para quem es-
creveu, quanto para 
nós, curadoras. Ler 
tantos textos, ler tan-
tos sentimentos foi 
muito surpreendente. 
As pessoas realmente 
entenderam que ali 
era um lugar de liber-
dade, onde podiam 
contar suas histórias, 
falar sobre seus senti-
mentos. Muitas vezes 
os textos nem tinham 
exatamente o modelo 
de uma crônica, mas 

Assessoria de 
Comunicação

membros da ACL, mas 
também marcará um 
momento importante: 
a entrega de um cer-
tificado de reconhe-
cimento aos cronistas 
“amadores” que tive-
ram participação de 
destaque em um dos 
projetos pré-bienal.

K e l l y  Va r g a s 
Wandermuren 
Thompson, Walter 
Matielo, Mari lene 
Romualdo, Felipe 
Figliuzzi, Stephanie 

A solenidade acontecerá neste sábado (19) no Auditório Newton Braga, espaço também 
utilizado para lançamentos

mostraram o que os 
escritores tinham no 
coração”, comenta 
Valquíria.

Por enquanto, o 
blog não terá novas 
publicações, mas há 
intenção, por parte da 
Semcult, de dar con-
tinuidade ao projeto. 
“Até porque em 2020  
teremos mais uma edi-
ção da Bienal”, explica 
a consultora interna.

Os novos mem-
bros da ACl são Paula 
Garruth,  Simone 
La c e r d a ,  M a r c o 
Aurélio Borges e 
Wilson Márcio Depes.

Confira o livro 
virtual “Nas asas da 
borboleta amarela” e 
os textos vencedores:

K e l l y  Va r g a s 
Wandermuren 
Thompson – Descobri 
que sou analógica

Walter Matielo – 
Ele

Marilene Romualdo 
– Memórias de uma 
cristaleira

Felipe Figliuzzi – O 
juridiquês e o medi-
quês

Stephanie Carla 
Darós – O louco

Luciene Stefanato 
Negrini – O menino, 
o sorriso e a bicicleta

Endereço eletrôni-
co do blog: semcult.
cachoeiro.es.gov.br

BIENAL

Divulgação PMCI

Segue a Bienal Rubem Braga revelando novos talentos na 
lietaratura


