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OFÍCIO Nº 090/2020/GDDLP/ALES 

Vitória (ES), 19 de março de 2020. 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo  

 

Assunto: Solicitação para que a economia gerada dos recursos disponibilizados ao Gabinete deste 
Parlamentar subscritor seja utilizada no combate à pandemia do novo coronavírus – COVID 19 – pelo 
Estado do Espírito Santo.  

Prezado Presidente, 

 
Cumprimentando-o cordialmente, venho, por meio deste, em razão da pandemia do novo coronavírus – 
COVID 19 -, solicitar o que se segue: 
 
 
Desde o início do mandato, este parlamentar subscritor atua com responsabilidade e austeridade no 
empenho dos recursos públicos disponibilizados para a condução do mandato parlamentar. Dessa forma, 
com apenas 9 funcionários no gabinete e economizando mais de 80% do valor das cotas que tem direito, 
foi gerada uma relevante economia ao erário. 
 
Essa atuação surge do nosso entendimento moral e legal de que todo e qualquer funcionário público tem 
a obrigação de atuar conforme determina nossa Carta Magna, especificamente no que tange o caput do 
art. 37, in fine: 
 

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte” (GRIFO NOSSO)  

 
Esse princípio, convém ressaltar que, apesar de pouco ser estudado pela doutrina brasileira, é um dos 
princípios que merece bastante cuidado e atenção, por se tratar de um importante instrumento para que 
se possa exigir a qualidade dos produtos e serviços oriundos do Estado. 
 
O renomado professor e doutrinador Hely Lopes Meirelles, definiu o princípio da eficiência, como “o que 
se impõe a todo o agente público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento 
profissional. É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser 
desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório 
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atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros”, e acrescenta que “o dever da 
eficiência corresponde ao dever da boa administração”... (MEIRELLES, 2002). 
 
Para a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “o princípio apresenta-se sob dois aspectos, podendo 
tanto ser considerado em relação à forma de atuação do agente público, do qual se espera o melhor 
desempenho possível de suas atuações e atribuições, para lograr os melhores resultados, como também 
em relação ao modo racional de se organizar , estruturar, disciplinar a administração pública, e também 
com o intuito de alcance de resultados na prestação do serviço público”... (DI PIETRO, 2002).  
 
Portanto, não basta que o estado atue sobre o manto da legalidade, quando se trata de serviço público 
faz-se necessário uma melhor atuação do agente público, e uma melhor organização e estruturação por 
parte da administração pública, com o objetivo de produzir resultados positivos e satisfatórios as 
necessidades da sociedade. 
 
Observando esse mandado constitucional de atuação dos servidores públicos e seguindo à risca essa 
determinação, desde o início do ano de 2019, quando começou a 19ª Legislatura nesta Casa de Leis, até a 
presente data, este gabinete parlamentar já economizou a quantia de R$ 924.393,02 (Novecentos e Vinte 
e Quatro Mil e Trezentos e Noventa e Três Reais e Dois Centavos). 
  
O nosso objetivo sempre foi economizar o máximo de recursos públicos, sem que fique prejudicada a 
nossa atuação no mandato, para que em situações de emergência possa contribuir para que o Estado 
solucione o problema da melhor forma possível. Mister ressaltar que o país ainda vive uma crise na 
economia, onde vários Estados da Federação estão com sérias dificuldades financeiras para cumprir com 
suas obrigações constitucionalmente instituídas.  
 
De acordo com especialistas, a projeção de contaminação desta nova doença, coronavírus – COVID 19 -, 
no Estado do Espírito Santo, será entorno de mais de 4.000 pessoas contaminadas no prazo de até 3 
meses. Deste modo, considerando a economia de R$ 924.393,02 (Novecentos e Vinte e Quatro Mil e 
Trezentos e Noventa e Três Reais e Dois Centavos), gerada por este Parlamentar por meio do uso 
reduzido de assessores e contingenciamento da cota parlamentar, REQUEIRO, se assim for do 
entendimento de vossa excelência, a imediata destinação de tais valores à Secretaria de Saúde do 
Estado do Espírito Santo, a fim de que sejam empenhados em medidas de tratamento e prevenção do 
COVID-19.  
 

Oportunamente, reitero os votos de elevada estima e consideração.                                                                    

 

Atenciosamente, 

 

 

_______________________________________________ 

DELEGADO LORENZO PAZOLINI 

Deputado Estadual 
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