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PolíticaEm Debate

Por Ana Paula Gonçalves

Agora é lei. Todos os
estabelecimentos co-
merciais de venda direta
ao consumidor ficam
obrigados a divulgar, jun-
to ao caixa ou em local
visível e de fácil leitura,
a informação da relação
das empresas credenci-
adas para prestação de
assistência técnica auto-
rizada dos produtos dis-
poníveis para venda está
à disposição do consumi-
dor naquele estabeleci-
mento.

A lei 10.688 foi de
autoria do deputado es-
tadual Dr. Rafael Favat-
to (PEN) foi sancionada
pelo Governo do Estado
este mês. �Todos nós,
consumidores, somos
atraídos pelas promoções
ou pelos novos produtos
que chegam no merca-
do, principalmente quan-
do se trata de tecnologia
ou eletrodomésticos. E
muitas vezes, pela falta
de informação (ou divul-
gação) compramos pro-
dutos que não dispõem
de assistência técnica
autorizada no nosso mu-
nicípio de residência.
Acredito que a divulga-
ção da listagem da assis-
tência técnica será tam-
bém um diferencial para
a compra do produto.�,
afirma.

Para a divulgação
das empresas prestado-
ras de assistência técni-
ca autorizada, os estabe-
lecimentos comerciais
deverão informar a razão
ou denominação social,
nome de fantasia, ende-
reço completo, número
de telefone e o número
no Cadastro Nacional
das Pessoas Jurídicas
(CNPJ) ou, se for o caso,
no Cadastro Nacional
das Pessoas Físicas
(CPF).

Além disso, essa re-
lação será entregue ao
consumidor no ato da
compra ou sempre que
por ele solicitada e será
específica para cada pro-
duto. �Desta forma, o
projeto exterioriza os
princípios da transparên-
cia e da devida informa-
ção, inerentes a toda re-
lação de consumo. Tra-
ta-se do dever de infor-

mar bem ao público con-
sumidor sobre a presta-
ção do serviço de assis-
tência técnica autorizada
pelo fabricante do produ-
to para que, ao adquiri-
lo, o consumidor saiba
exatamente qual será a
empresa responsável
pela assistência técnica,
caso haja algum vício
aparente ou oculto�, fi-
naliza Favatto.

Os comerciantes te-
rão 45 dias para de ade-
quarem as exigências
desta lei ou sofrerão
multa por infração nos
termos do Código de
Proteção e Defesa do
Consumidor.

Lei para divulgar lista
de assistência técnica

Lei do deputado Favatto (PEN)
obrigada comercio divulgar relação

de assistência técnica autorizada

O vereador Guto Lo-
renzoni (PP) assumiu no
gabinete do prefeito Au-
difax Barcelos (Rede) na
tarde de quinta-feira, dia
6, a secretaria municipal
de Serviços da Serra
(Seses).

Guto era o atual líder
do prefeito na Câmara
Municipal da Serra
(CMS), como o jornal da
Serra já havia anuncia-
do em janeiro vereador
se licenciou do mandato
para assumir o novo de-
safio. �Vou me ausentar
para auxiliar a adminis-

informou.
Guto Lorezoni apro-

veitou para dizer que.
�Estarei na prefeitura
executando as tarefas
concernentes a questão
dos cemitérios, da poda
e corte de árvores, ques-
tão de saneamento, da
drenagem do nosso mu-
nicípio, na questão da co-
leta dos entulhos, na co-
leta do lixo, na coleta dos
animais que morrem,
tapa buraco, capina, en-
tre outros e com muita
determinação estarei lá
fazendo o melhor para a
nossa cidade�, concluiu.

O vereador Guto Lorenzoni se licencia para
assumir secretaria de Serviços da Serra (Sese)

Guto Lorenzoni assume
secretaria de Serviços da Serra

O Instituto de Tecno-
logia da Informação e
Comunicação do Estado
do Espírito Santo (Pro-
dest) tem um novo presi-
dente. O administrador
Paulo Henrique Rabelo
Coutinho foi nomeado
para ser, pela segunda
vez, o principal dirigente
da autarquia na última
quinta-feira, dia 13.

Ele foi escolhido para
substituir Renzo Colnago,
que estava na presidência
desde janeiro de 2015. Na
manhã de sexta-feira, dia
14, Coutinho reuniu os fun-
cionários para destacar
como pretende administrar
a autarquia.

�Vamos trabalhar para

Paulo Henrique Rabelo Coutinho
retorna à presidência do Prodest

o Prodest nortear as
ações de TI do Estado.
Com certeza, esse é o
principal objetivo do órgão.
Espero contar com o
apoio de todos os funcio-
nários, porque ninguém
faz nada sozinho. Estamos
de portas abertas para o
diálogo. É importante que
todos os colaboradores
estejam cientes de nossas
ações�, enfatiza.

De setembro de 2009
a maio de 2012, Coutinho
foi presidente do Prodest.
Na primeira gestão, uma
das principais realizações
foi a construção do Data
Center do Estado, consi-
derado uma referência
nacional para o setor pú-

blico de TI.
Com experiência em

tecnologia da informação,
o novo presidente do Pro-
dest já trabalhou nessa
área em empresas como
a Vale, a ArcelorMittal e
a EDP Espírito Santo (an-
tiga Escelsa). Também já
ocupou os cargos de dire-
tor Financeiro do Instituto
Estadual de Meio Ambi-
ente e Recursos Hídricos
(Iema), subsecretário de
Inovação na Gestão e
Desenvolvimento de Pes-
soas da Secretaria de Es-
tado de Gestão e Recur-
sos Humanos (Seger) e
assessor especial da Se-
cretaria de Estado de Saú-
de (Sesa).

tração da cidade, estarei
na secretaria de Servi-
ço.�, destacou.

Guto contou que. �É
uma tarefa muito impor-
tante, um município com
pouco recursos, mas es-
tou preparado para poder
exercer com profissio-
nalismo, com ética, com
transparência, e com
comprometimento, mais
uma empreitada que me
é delegada. Com total
respeito e compromisso,
honrando esta Câmara
de vereadores, honrando
a população da Serra�,

� Foto: Ales

Aplicação de multas
�abusivas� por parte da
Guarda Municipal e o
aumento do valor do es-
tacionamento rotativo de
Vitória voltaram a ser
discutidos na segunda-
feira, dia 10, pela Comis-
são Parlamentar de In-
quérito (CPI) da Máfia
dos Guinchos, na reunião
no plenário de acordo

CPI na Ales apura multas
abusivas a motoristas

O deputado Enivaldo dos Anjos (PSD) e a
deputada Janete de Sá (PMN) relatora da CPI
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com informações divul-
gadas pela Ales: foram
convocados o secretário
municipal de Segurança
Urbana, Fronzio Calhei-
ro Mota, e o subsecretá-
rio Luiz Roberto Rama-
lhete. O subsecretário da
Guarda Civil Municipal,
Edvandro Sipolatti Es-
guersoni, também deve-
rá comparecer.

O recesso parlamen-
tar da Assembleia Legis-
lativa do estdao (Ales)
começa na terça-feira, dia
18, e vai até 31 de julho,
período em que os seto-
res da Ales funcionarão
em horário especial, das
11 às 19 horas, confor-
me o Ato 467 de março
de 2017. Por decisão da
mesa diretora, a última
reunião ordinária do pri-
meiro semestre, na segun-
da-feira, doa 17, será
mais cedo, às 9 horas.

A Constituição Esta-
dual estabelece para a úl-
tima sessão plenária do
semestre (período legisla-
tivo) a realização de elei-
ção da Comissão Repre-
sentativa de parlamenta-
res que atuará durante o
recesso. Para garantir a
participação proporcional
das siglas, o colegiado
deve contar com os mem-
bros da mesa diretora, do
líder do governo e todos
os líderes partidários.

Os membros da mesa
diretora são: Erick Mus-
so (PMDB), Raquel Les-
sa (SD), Enivaldo dos
Anjos (PSD), Marcelo
Santos (PMDB), Jamir
Malini (PP), Janete de Sá
(PMN), Marcos Mansur

(PSDB);
Já os líderes são: Ro-

drigo Coelho (PDT), The-
odorico Ferraço (DEM),
Nunes (PT), Gilsinho Lo-
pes (PR), Da Vitória
(PDT), Sandro Locutor
(Pros), Dary Pagung
(PRP), Rafael Favatto
(PEN), Eliana Dadalto
(PTC), Hudson Leal
(Pode) e Amaro Neto
(SD).

A comissão terá como
atribuições representar a
Assembleia e preservar a
competência legislativa;
sustar atos normativos do
Poder Executivo que
exorbitem do poder regu-
lamentar; deliberar sobre
projetos de lei relativos a
créditos adicionais; fisca-
lizar atos do Poder Exe-
cutivo, do Poder Judiciá-
rio e do Tribunal de Con-
tas; e receber petições,
convocar autoridades e
enviar-lhes pedido de in-
formações.

O recesso parlamen-
tar está previsto no artigo
2º do Regimento Interno
da Ales. Ele especifica que
a sessão legislativa ordi-
nária compreende os pe-
ríodos de 2 de fevereiro a
17 de julho e de 1º de
agosto a 22 de dezembro.

Última sessão
antes do recesso
será na segunda
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