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COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 

CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 

 

Projeto de Lei nº 556/2019 
 

Autor: Deputado Estadual Dary Pagung 
 

Assunto: Dispõe sobre a obrigatoriedade de tratamento e assepsia da areia 

contida nas áreas destinadas ao lazer e à recreação infantil. 

 

RELATÓRIO 

 
Trata-se de parecer a ser elaborado por esta Comissão em que se 

analisa o mérito do Projeto de Lei nº 556/2019, proposto pelo Deputado Estadual 

Dary Pagung, nos termos do disposto no Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo (Resolução no. 2.700/2009). 

Em linhas gerais, a presente proposição visa dispor sobre a 

obrigatoriedade de tratamento e assepsia da areia contida nas áreas destinadas 

ao lazer e à recreação infantil. 

 

A matéria foi protocolada no dia 08.07.2019 e lida no expediente da 

sessão ordinária do dia 09.07.2019. A Diretoria de Redação ofereceu estudo de 

técnica legislativa no dia 11.07.2019. Não consta, nos autos, até o presente 

momento, evidência de publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo – 

DPL. 

Após parecer convergente da Procuradoria, a Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação emitiu Parecer pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da 

proposição, conforme ata à fl. 54 dos autos, publicada no DPL de 30.06.2020. 

 

Em seguida, a matéria recebeu Parecer no. 04/2020 da Comissão 

de Saúde e Saneamento pela aprovação da matéria (ata taquigráfica publicada 
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no DPL de 31.08.2020, fls. 82/85 dos autos), na forma do art. 81, § 3º do 

Regimento Interno (fls. 110/111 dos autos). 

 

Na Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais, a 

matéria recebeu Parecer pela aprovação, conforme ata taquigráfica às fls. 

105/106 dos autos, publicada no DPL de 07.07.2021. 

 

Termo de anexação à fl. 88 dos autos, registrando o apensamento 

do Projeto de Lei no. 619/2019, que foi protocolado em 05.08.2019. 

Finalmente, a matéria seguiu para esta Comissão de Finanças, 

Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, para exame 

e emissão de parecer na forma dos artigos 42 e 43 do Regimento Interno 

(Resolução nº 2.700/2009). 

É o relatório. 

 
PARECER DO RELATOR 

 

Registre-se, preliminarmente, que a presente apreciação se 

restringe tão somente ao mérito da proposta, com supedâneo nos artigos 42 e 

43 do Regimento Interno, segundo os quais compete a esta Comissão a análise 

da Proposição no que tange ao seu aspecto econômico e financeiro. 

Conforme já mencionado, o Projeto de Lei nº 556/2019, de autoria 

do Deputado Estadual Dary Pagung, tem por finalidade dispor sobre a 

obrigatoriedade de tratamento e assepsia da areia contida nas áreas destinadas 

ao lazer e à recreação infantil. Este também é o objetivo do Projeto de Lei no. 

619/2019, de autoria da Deputada Estadual Iriny Lopes. 

Depreende-se da justificativa da Proposição que com a adoção da 

medida o autor busca a proteção da saúde dos usuários dessas áreas de lazer, 

pois na realidade as diversas áreas de lazer e recreação infantil  ainda não 
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recebem, regularmente, tratamento para a descontaminação de bactérias e 

verminoses pela ausência de regulamentação do tema, o que põe em risco a 

saúde de seus usuários, principalmente, crianças e adolescentes. O autor 

ressalta que, na areia contida nas áreas de recreação infantil, que já é 

naturalmente contaminada por bactérias e verminoses em geral, após 

transcorrido determinado período de exposição, esse grau de contaminação 

aumenta ainda mais pela agregação de fezes e urina de animais. 

Nesse contexto, os Projetos de Lei em exame atendem 

prontamente o princípio do interesse público. 

Sob outro ângulo, a estimativa de impacto orçamentário mostra-se, 

se não insignificante, de pouca monta, sendo incapaz de trazer impacto negativo 

ao sistema, especialmente considerando o grande benefício que trará ao 

sistema, prevenindo contaminações e doenças. 

A Ciência das Finanças, em seu sentido amplo, consiste, segundo 

Aliomar Baleeiro: 

“(...) disciplina que, pela investigação dos fatos, procura 
explicar os fenômenos ligados à obtenção e dispêndio do 
dinheiro necessário ao funcionamento dos serviços a cargo 
do Estado, ou de outras pessoas de direito público, assim 
como os efeitos outros resultantes dessa atividade 
governamental. Sob esse ponto de vista é uma ciência 
ontológica, isto é, um julgamento de existência – “o que é” e 
“por que é”.1 

 

Sob a ótica das finanças, economia, orçamento, fiscalização, controle 

e tomada de contas, as proposições não apresentam qualquer dispositivo cuja 

execução repercuta negativamente nas finanças públicas, de maneira que não 

há óbice para sua regular tramitação. 

Destarte, no que diz respeito ao mérito, verifica-se que os Projetos 

de Lei nº 556/2019, de autoria do Deputado Estadual Dary Pagung, e nº 

 

1 BALEEIRO. Aliomar. Uma introdução à Ciências Finanças: Rio de Janeiro: Forense, 2004, p.8.
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 619/2019, de autoria da Deputada Estadual Iriny Lopes, vão ao encontro do 

interesse público do Estado do Espírito Santo, revelando-se, assim portadora de 

mérito, nos termos dos artigos 42 e 43 da Resolução nº 2.700/2009 

 

Pelas razões acima expendidas, sugerimos aos nobres pares 

desta Comissão a adoção do seguinte: 

 

PARECER n.º 68 / 2021 

 
A COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 

CONTROLE E TOMADA DE CONTAS é pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei 

nº 556/2019, de autoria do Deputado Estadual Dary Pagung, e do Projeto de 

Lei no. 619/2019, de autoria da Deputada Estadual Iriny Lopes. 

                                                Sala das Comissões , em 27 de Sdetembro de 2021. 
 
 

 Dep. Freitas – Vitrual  - C/ Relator                   PRESIDENTE 
 
 

Dep. Rafael Favato - Virtual  RELATOR 
 
 

Dep. Dary Pagung – Virtual -  C/ Relator                          MEMBRO 
 
 

 Dep. Alexandre Xambinho – Virtual – C/ Relator             MEMBRO 
 
 

Dep. Adilson Espindula – Virtual – C/ Relator                  MEMBRO 
 
 

Dep. Marcos Madureira – Virtual – C/ Relator                  MEMBRO 
 
 

Dep. Dr. Emilio Mameri - Virtual  - C/ Relator                   MEMBRO 
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