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O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 
SANTOS - MDB) - Publique-se. Às Comissões de 
Justiça e de Cidadania, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

13 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 
013/2018 

 
Concede Título de Cidadania 
Espírito-Santense ao Pastor Wili 
Beno Bauermann 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Pastor Wili Beno Bauermann. 

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data 
de sua publicação. 

 
Sala das Sessões, em 05 de abril de 2018. 

 
DARY PAGUNG 

Deputado Estadual - PRP 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Wili Beno Bauermann, nasceu no dia 15 de 
agosto de 1952, filho de Osvino Alfredo Bauermann 
e Wanda Lohmann Bauermann, em São Miguel do 
Rancho Grande no interior de Concórdia - SC, viveu, 
estudou e trabalhou na roça com os pais e irmãos até 
os 14 anos de idade. 

Foi encaminhado pela sua Comunidade para 
o IPT - Instituto Pré Teológico em São Leopoldo 
onde estudou de 1966 a 1973, concluindo o ensino 
fundamental e médio ingressando em 1974 na então 
FACTEOL - Faculdade de Teologia, hoje Faculdades 
EST, da IECLB - Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil. Entre 1976 e 1977 estudou 
teologia na Universidade de Wittenberg em 
Springfield - Ohio - EUA.  

Em julho de 1977 foi enviado para Vitória 
para realizar o estágio curricular na Comunidade 
Ecumênica dos Irmãos de Taizè onde integrou o 
projeto de Missão Industrial Operária.  

É casado pai de duas filhas e um filho, uma 
enteada e um enteado, uma neta e dois netos. 

Em 2000 retomou os estudos na Faculdades 
EST em São Leopoldo - RS concluindo o 
bacharelado em Teologia.  

Em 2004 realizou em Vitória - ES, o Período 
Prático de Habilitação ao Ministério Pastoral. Foi 
ordenado para o Ministério Eclesiástico em 2005 e 
enviado para a Paróquia Evangélica de Confissão 
Luterana em Gurupi - Tocantins.  

Em 2008 foi chamado para exercer o 
ministério pastoral na Paróquia Evangélica de 
Confissão Luterana em Alto Jatibocas - Itarana - ES 
onde atua até hoje. 

Pastor Wili Beno Bauermann é catarinense 
de nascimento e morador do Estado do Espírito 
Santo, passando boa parte da vida em terras 
capixabas. 

Assim sendo, conclamamos nossos pares à 
aprovação do presente Projeto de Decreto 
Legislativo, considerando que o Pastor Wili Beno 
Bauermann é merecedor do título de cidadão 
espírito-santense, pela extraordinária contribuição 
para o desenvolvimento do Estado, ajudando e 
melhorando a qualidade de vida da população 
Capixaba, Estado este, que escolheu para morar e 
trabalhar, desempenhando a sua atividade com 
dedicação e responsabilidade. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO 

SANTOS - MDB) - Publique-se. Às Comissões de 
Justiça e de Cidadania, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno. 

Continua a leitura do Expediente. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

 
14 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
O Projeto de Lei nº 409/2015, de autoria da 

Deputada Luzia Toledo, que proíbe o uso no Estado 
do Espírito Santo, de produtos, materiais ou artefatos 
que contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto 
ou outros minerais que, acidentalmente, tenham 
fibras de amianto em sua composição, e dá outras 
providências, foi lido na Sessão Ordinária do dia 
13.10.2015 e publicado no Diário do Poder 
Legislativo do dia 19.10.2015, às páginas 13 e 14. 

Durante sua tramitação, após permanecer em 
discussão especial por 03 (três) sessões ordinárias 
consecutivas, o Projeto recebeu o Parecer nº 
388/2016 da Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação pela 
inconstitucionalidade, que foi rejeitado pelo Plenário 
na Sessão Ordinária do dia 12.6.2017, retornando à 
tramitação ordinária para deliberação nas comissões 
permanentes. Posteriormente, o Projeto recebeu o 
Parecer nº 68/2017 da Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos pela aprovação 
com adoção de emenda apresentada pela autora, Identificador: 37003200350031003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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Deputada Luzia Toledo. Em seguida, o Projeto 
recebeu os Pareceres nos 18/2017 da Comissão de 
Saúde e Saneamento; 11/2017 da Comissão de 
Proteção ao Meio Ambiente e aos Animais e 02/2018 
da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, todos 
pela aprovação com adoção da emenda apresentada. 

Concluído o exame técnico, foi colocado o 
Projeto de Lei nº 409/2015 à apreciação do Plenário 
que o aprovou na forma do Parecer da Comissão de 
Meio Ambiente. Por ter sido aprovado com emenda, 
o Projeto veio a esta Comissão para elaboração de 
sua Redação Final, na forma do art. 212 do 
Regimento Interno. 

Este é o Relatório. 
 

EMENDA CONSTANTE NOS PARECERES 
DAS COMISSÕES PERMANENTES QUE 

ANALISARAM A MATÉRIA, CONFORME 
ACIMA RELATADO: 

 
EMENDA ADITIVA Nº 01 AO PROJETO DE 

LEI Nº 409/2015 
 

O PL nº 409/2015, de autoria da Deputada 
Luzia Toledo, passa a vigorar acrescido do Art. 2º, 
com a seguinte redação, renumerando-se os demais: 
 

fabricam, comercializam e utilizam 
produtos, materiais ou artefatos que 
contenham qualquer tipos de amianto 
ou asbestos, ficam obrigados a 
providenciarem o descarte 
ambientalmente adequado em aterro 
industrial para disposição final de 
lixo perigoso (Classe I), licenciado 
pelo órgão responsável, de quaisquer 
produtos, materiais, matérias-primas 
ou artefatos que contenham 
quaisquer tipos de amianto ou 
asbesto em quaisquer 

 
 

Com base no art. 215 do Regimento Interno e 
em atenção ao disposto na Lei Complementar Federal 
nº 95/1998, alterada pela Lei Complementar Federal 
nº 107/2001, e no Manual de Normas de Redação 
Legislativa da Ales, publicado no DPL de 
27.11.2015, sugerimos à matéria aprovada as 
alterações abaixo destacadas. 

Dessa forma, sugerimos aos membros da 
Comissão a adoção do seguinte: 
 

PARECER N.º 037/2018 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela aprovação da redação final do Projeto de Lei nº 
409/2015, de autoria da Deputada Luzia Toledo, na 
forma que segue: 

REDAÇÃO FINAL DO 
PROJETO DE LEI Nº 409/2015 

 
Proíbe o uso, no Estado do Espírito 
Santo, de produtos, materiais ou 
artefatos que contenham quaisquer 
tipos de amianto ou asbesto ou 
outros minerais que, acidentalmente, 
tenham fibras de amianto em sua 
composição, e dá outras 
providências. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica proibida, no Estado do Espírito 
Santo, a industrialização, o comércio e o uso de 
produtos, materiais ou artefatos que contenham 
quaisquer tipos de amianto ou asbesto. 

§ 1º Entende-se como amianto ou asbesto a 
forma fibrosa dos silicatos minerais pertencentes aos 
grupos de rochas metamórficas das serpentinas, isto 
é, a crisotila (asbesto branco) e dos anfibólios, entre 
eles, a actinolita, a amosita (asbesto marrom), a 
antofilita, a crocidolita (asbesto azul), a tremolita ou 
qualquer mistura que contenha um ou vários destes 
minerais. 

§ 2º A proibição a que se refere o caput 
estende-se à utilização de outros minerais que 
contenham acidentalmente o amianto em sua 
composição, tais como talco, vermiculita, pedra 
sabão, dentre outros, cuja utilização será precedida de 
análise mineralógica que comprove a ausência de 
fibras de amianto entre seus componentes. 

Art. 2º Os estabelecimentos que fabricam, 
comercializam e utilizam produtos, materiais ou 
artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto 
ou asbesto ficam obrigados a providenciar o descarte 
ambientalmente adequado em aterro industrial para 
disposição final de lixo perigoso (Classe I), 
licenciado pelo órgão responsável, de quaisquer 
produtos, materiais, matérias-primas ou artefatos que 
contenham quaisquer tipos de amianto ou asbesto em 
quaisquer concentrações. 

Art. 3º A não observância ao disposto nesta 
Lei é considerada infração sanitária e sujeitará o 
infrator ao pagamento de multa de 500 (quinhentos) a 
3.000 (três mil) Valores de Referência do Tesouro 
Estadual - VRTEs. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
Sala das Comissões, em  03 de abril de 2018. 

 
GILDEVAN FERNANDES 

Presidente/Relator 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

LUZIA TOLEDO 
DARY PAGUNG Identificador: 37003200350031003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.


