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INDICAÇÃO Nº           /2020 

 

 O Deputado infra-assinado, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, 

requer a Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso VIII e 174, do 

Regimento Interno, que seja encaminhada ao Exmº. Senhor Governador do Estado 

do Espírito Santo a seguinte INDICAÇÃO de: 

 

Suspensão do pagamento de jetons aos integrantes de conselhos de órgãos, 

empresas ou autarquias de governo durante a pandemia da COVID-19. 

 

A presente solicitação tem por objetivo indicar, respeitosamente, ao 

Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito Santo que sejam suspensos os 

pagamentos de jetons aos integrantes de conselhos de órgãos, empresas ou 

autarquias de governo, no mínimo, em quanto durar o Estado de Calamidade 

Pública em decorrência da COVID-19.  

Destaco que desde o meu primeiro mandato venho me manifestando 

publicamente contra os abusos cometidos pelo Poder Público com o pagamento 

de tais gratificações, disponibilizando, em meu site, uma seção específica sobre este 

tema. Identificamos em todas as gestões questões questionáveis, como a inclusão 

de secretários e assessores do alto escalão do governo em conselhos não 

relacionados à sua área de atuação. Como exemplo, na gestão passada, os 

secretários de Segurança Pública e de Esportes fizeram parte de Conselhos da 

CESAN, recebendo uma remuneração adicional de R$ 5.536,26 mensais, e restando 

evidente que a nomeação serviu como uma espécie de "complementação" à sua 

remuneração. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
390032003400320031003A005000



 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITOSANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Gabinete do Deputado Estadual Sergio Majeski 
Av. Américo Buaiz, 205, gabinete 602 – Enseada do Suá – Vitória – ES – CEP 29.050-950. 

Telefones (027) 3382-3582 / 3382-3583 
E-mail: sergiomajeski@al.es.gov.br 

 

Da mesma forma, no ano passado encaminhamos um pedido ao Governo do 

Estado sobre os conselhos do Detran, requerendo, dentre outras coisas, informações 

sobre a qualificação dos membros, o que não foi respondido integralmente pela 

administração. 

Concordando com as manifestações da opinião pública e de outros 

parlamentares ao longo dos últimos dias em relação a estes pagamentos, 

entendemos que em um momento de contenção de despesas, onde o próprio 

governo já tornou pública a estimativa de queda da arrecadação em mais de R$ 3 

bilhões, são necessárias medidas moralizadoras na administração pública como 

esta que agora propomos. 

Certos do apoio do Governador e em vista da relevância desta indicação, 

agradecemos antecipadamente o atendimento da mesma e renovamos protestos 

de elevada estima e consideração. 

 
 

SERGIO MAJESKI 
Deputado Estadual - PSB 
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