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Sábado/Domingo, 18 e 19 de maio de 2019

Projeto do deputado
CNH Social 2019 recebe mais
Sérgio Majeski que
de 56 mil inscrições em sistema
promovia transparência desenvolvido pelo Prodest
é arquivado pela Ales

Mesmo com entendimento
favorável do Supremo Tribunal
Federal (STF), o Governo do
Estado vetou o projeto do deputado estadual Sergio Majeski
(PSB) que determinava à administração pública disponibilizar,
por meio da internet, informações sobre a execução de obras
e serviços.
Nem com a sociedade cobrando transparência no uso dos
recursos públicos, a maioria dos
deputados estaduais manteve o
veto, em votação realizada na
37ª sessão ordinária.
O deputado Majeski salientou que o intuito era o governo publicar no Portal da Trans-

parência sobre as obras em andamento. “Temos aproximadamente 20 mil (obras) paradas
no País, aqui no estado passam
de 100. O projeto não tem repercussão financeira, não tem
que criar nada e no Rio Grande
do Sul foi criada lei parecida. O
governo entrou com Adin no
STF, mas já é questão pacificada”, explicou.
O PL recebeu apoio de diversos deputados, mesmo assim, o
veto manteve-se no Plenário da
Casa por 13 votos a favor contra
nove contrários. Com a derrota
no plenário, o Projeto de Lei
220/2016 foi arquivado pela Assembleia Legislativa.

A lista dos escolhidos na primeira fase do CNH
Social 2019 será divulgada na próxima segundafeira (20), a partir das 12h, no site do Detran|ES.
A edição deste ano do programa CNH Social recebeu
56.241 inscritos. O cadastro foi
realizado no site do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) por meio
de um sistema criado pelo Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do
Espírito Santo (Prodest).
Nessa etapa, os candidatos
concorrem a 2.500 vagas, que
estão divididas entre os processos de primeira habilitação, adi-

ção e mudança de categoria.
Neste ano, o foco está na capacitação profissional e no aumento da empregabilidade.
Por isso, o Governo do Estado ampliou o número de vagas
para Adição de Categoria A ou B
(20%), e Mudança de Categoria
D ou E (40%), que envolvem
atividades profissionais. A primeira habilitação (A ou B) está com
40% das oportunidades.
A lista dos escolhidos na primeira fase do CNH Social 2019

será divulgada na próxima segunda-feira (20), a partir das 12h,
no site do Detran|ES. Uma lista
de suplentes também será liberada no site da instituição, no dia
8 de julho. Caso tenha dúvidas
sobre o programa, envie e-mail
para cnhsocial@detran.es.gov.br.
“Sem dúvida, o CNH Social é
um programa fundamental para
as pessoas terem mais chances
no mercado de trabalho. Fazer
com que essa iniciativa estar mais
disponível à população é muito
importante para o Prodest, porque mostra como a autarquia
está qualificada para prestar serviços de TI de alto nível”, destacou o presidente do Prodest,
Tasso Lugon.

