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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

DESPACHO DE DILIGÊNCIA 

 

Projeto de Lei nº 480/2022 

Autora: Deputada Raquel Lessa 

Ementa: “Acrescenta item ao Anexo Único 

da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 

declarando de utilidade pública todas as 

unidades do “Lions Clube” e do “Rotary 

Clube” do Estado do Espírito Santo” 

 

 

O Projeto de Lei nº 480/2022, de autoria da Senhora Deputada Raquel Lessa, 

tem como escopo específico declarar de Utilidade Pública todas as unidades do 

Lions Clube do Brasil e do Rotary Clube do Brasil existentes no Estado do 

Espírito Santo, considerado que tais unidades são sociedades civis sem fins 

lucrativos, com prazo de duração indeterminado, e filiados, respectivamente, à 

"Associação Internacional dos Lions Clubes" e "Rotary Internacional”. A 

proposição avança para igualmente declarar de utilidade pública as sociedades 

"Casa da Amizade", constituídas pelas esposas dos integrantes dos "Rotary Club 

do Brasil", e dedicadas à prática de assistência aos desvalidos. 

 

Contudo, compulsando os autos eletrônicos do referido Projeto de Lei nº 

480/2022 (foi verificado nos “autos”, no campo de “anexos” e no campo de 

“tramitação” – “anexos avulsos”), diagnosticamos – S.M.J. – a necessidade de 

atendimento a todas às exigências (pressupostos de validades) elencados na Lei 

Ordinária Estadual nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, observado que tais 

atendimentos comprobatórios são correspondentes a cada uma das unidades do 

Lions Clube do Brasil, do Rotary Clube do Brasil e da "Casa da Amizade" com 

sede no Estado do Espírito Santo. 

 

A diligência se justifica, ainda, por se tratarem de diversas associações 

conformadoras de pessoa jurídica de direito privado (portanto com CNPJ 

próprio), autonomia estatutária, atuação social autônoma e que podem receber 

individualmente benefícios estatais em razão da condição de Utilidade Pública 

Estadual. Destarte, tem-se a exigência legal de que cada uma destas pessoas 

jurídicas de direito privado apresente os seus respectivos documentos que 

autorizam a concessão de Declaração de Utilidade Pública pretendida pelo 

Projeto de Lei nº 480/2022. 

 

 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370033003800380036003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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DISPOSITIVO DE DILIGÊNCIA 

 

Desta forma, concluímos pela necessidade de diligência para chamar o feito à 

ordem, com a medida de retorno imediato do Projeto de Lei nº 480/2022 para a 

sua autora (Deputada Raquel Lessa), com a finalidade de atendimento do 

seguinte ponto de irregularidade: juntada de toda documentação exigida Lei 

Ordinária Estadual nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, considerando que 

este atendimento probante tem que se dar em relação a cada uma das 

unidades do Lions Clube do Brasil, do Rotary Clube do Brasil e da "Casa da 

Amizade", com sede no Estado do Espírito Santo. 

 

Após, retornem os autos para este Procurador designado, para que ocorra a 

emissão de manifestação desta Procuradoria. 

 

Vitória, 09 de novembro de 2022. 

 

Gustavo Merçon 

Procurador Adjunto 
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assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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