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pessoal da área de saúde do estado, o cargo de 
técnico em Imobilização Ortopédica, técnico de 
nível médio. 
 Não traz remuneração, salário, previsão. 
Nada. 
 A proposição legislativa determina como 
condição obrigatória de criação de cargos 
públicos para o Poder Executivo quando não 
poderia nem prever ações para a organização 
administrativa de pessoal da administração, tão 
pouco em criar cargos públicos para secretarias 
e órgãos públicos do estado do Espírito Santo. 
Essa proposição fere, irremediavelmente, o art. 
63, da Constituição Estadual, de iniciativa 
privada do chefe do Poder Executivo quanto a 
princípio da reserva da administração.  
 Quanto ao despacho denegatório do 
senhor presidente da Mesa, é incontestável de 
que esse projeto de lei fere a iniciativa privativa 
do governador do Estado, pois, como vimos, cria 
novas atribuições para a administração pública 
do estado do Espírito Santo, desta forma, ter-se-
ia que ocorrer necessariamente a reorganização 
administrativa e de pessoal da própria 
administração do Poder Executivo ao se criar 
cargos públicos que preconiza.  

Por isso, sugerimos aos deputados desta 
comissão a adoção do seguinte: pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
160/2018 e, consequentemente, pela 
manutenção do despacho do senhor presidente 
da Assembleia Legislativa.  
 Sei que a gente está tratando aqui de 
projetos que a gente quer que tramite para até 
chegar no plenário para discutir. Mas, 
infelizmente, sem o mínimo, só criar uma 
nomenclatura para um cargo sem salário, sem 
meta, sem nada, onde vai trabalhar, o que vai 
fazer, atribuições. Eu me vejo prejudicado de 
dar seguimento nesta matéria, senhor 
presidente.  

Então, é pela inconstitucionalidade do 
projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – A matéria pode ser discutida. 
(Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, vou 
passar a colher os votos.  

 Como vota o deputado Vandinho Leite? 
 
 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 
Acompanhar o relatório do relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Enivaldo dos Anjos.  
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Senhor presidente, essa matéria, como ela não é 
uma ação de interesse coletivo, eu vou 
acompanhar o relator porque não vejo nela 
nenhum interesse coletivo para que ele possa 
ser discutido no plenário da Casa.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputada Janete. (Pausa) 
 Deputado Dr. Rafael Favatto é o relator. 
 Deputado Marcelo Santos. (Pausa) 
 Deputado Coronel Quintino.  
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Acompanho o relatório.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Também vou acompanhar o voto 
do relator.  
 Então, a matéria, foi mantido o despacho 
denegatório da Mesa.  
 Passamos à próxima, que é o Projeto de 
Lei n.º 202/2018, que também recebeu 
despacho denegatório da Mesa, que é de 
autoria da deputada Janete de Sá, e o relator é o 
deputado Dr. Rafael Favatto. A matéria trata da 
instituição da Política Estadual de Apoio à 
Agricultura Urbana e estabelece outras 
providências.  
 Deputado Rafael Favatto.  
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Esse projeto, presidente, eu já 
vislumbro um desfecho diferente dos outros 
dois anteriores, porque nós precisamos debater. 
Apesar da manutenção do despacho 
denegatório pela Procuradoria nossa, eu vou 
votar ao contrário, pela rejeição do despacho 
denegatório da Mesa porque eu acho que nós 
precisamos, realmente, instituir uma política 
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estadual de apoio à agricultura urbana e 
estabelecer algumas providências.  

No seu escopo o projeto promove 
mudanças benéficas na estrutura social, 
econômica e ambiental do local onde o projeto 
se instalar. Mas, sua concretização depende, 
fundamentalmente, de decisões políticas e de 
regras claras diferenciadas levando-se em conta 
suas especificidades – esse é o trecho que a 
gente precisa discutir mais. Por isso eu vou tirar 
esse despacho denegatório – impondo, assim, 
novas atribuições a órgãos da administração 
pública.  

A gente precisa equacionar isso. Mas, se 
a gente para esse projeto por agora a gente fica 
sem uma política estadual de apoio à 
agricultura. 

Então, eu voto pela derrubada do 
despacho denegatório.  

É o meu relato. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 
CIDADANIA) – A matéria pode ser discutida. 
(Pausa) 
 Não tendo quem queira discutir, eu vou 
passar a colher os votos. 
 Como vota o deputado Vandinho Leite? 
 
 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) – 
Acompanho o relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 
CIDADANIA) – Deputado Enivaldo dos Anjos? 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) – 
Senhor presidente, em arrolo do embate, eu 
vou votar com o relator, mas essa matéria não é 
também muito católica não, porque ela 
interfere na questão da administração do 
Executivo. Mas, em homenagem ao relator, à 
autora e ao bom debate, eu vou acompanhá-lo. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 
CIDADANIA) –Deputada Janete? (Pausa) 

Deputado Dr. Rafael Favatto é o relator. 
Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
Deputado Coronel Quintino? 

 

 O SR.  CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
- (PSL) – Eu acompanho o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 
CIDADANIA) – Também vou acompanhar o voto 
do relator.  

Então, foi rejeitado o despacho 
denegatório da comissão. 

Vamos ao item n.º 15, deputados, para 
que todos possam acompanhar. Item n.º 15, a 
gente voltou, porque já votamos todos 
referentes ao deputado Rafael Favatto.  

O Projeto de Lei 529/2019, que recebeu 
despacho denegatório da Mesa Diretora, de 
autoria do deputado Capitão Assumção, em que 
ficam as empresas prestadoras de transporte 
público interestadual obrigadas a aceitar o 
pagamento em dinheiro dos usuários em todo o 
sistema de coletivos, sem qualquer restrição, no 
âmbito do estado do Espírito Santo. 

O parecer da Procuradoria também foi 
pela manutenção do despacho denegatório. Eu, 
que sou o relator da matéria, também entendi 
que a competência é privativa do Governo do 
Estado para tratar do assunto, especificamente, 
então, também pela manutenção do despacho 
denegatório. 

Coloco a matéria em discussão. 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) – Eu gostaria de discutir, 
presidente, a matéria.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 
CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael Favatto, 
para discutir a matéria. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) – Nós estamos aqui com um projeto 
de lei em que ficam as empresas prestadoras de 
transporte público interestadual, obrigadas a 
aceitar o pagamento em dinheiro dos usuários 
em todo o sistema de coletivos, sem qualquer 
restrição, no âmbito do estado do Espírito 
Santo.  

Nós temos uma moeda corrente no país, 
que é o real, e ela é materializada através das 
notas, moedas e tudo mais. Nós não podemos 
restringir o uso da nossa própria moeda da 
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