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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DIRETORIA DE TAQUIGRAFIA PARLAMENTAR 

 

 
 PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

 Não houve no período. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Passamos, então, para Ordem do Dia.   Agradecido à 

assessora Rosa. Na Ordem do Dia temos três projetos: um de autoria do deputado Hércules da Silveira, com a relatoria 

do deputado Dary Pagung; outro com autoria do deputado Carlos Von, com relatoria do deputado Marcos Madureira; 

e um terceiro da deputada Raquel Lessa, com relatoria do deputado Marcos Madureira. 

 Eu passo a palavra para o deputado Dary Pagung, para relatar o projeto de autoria do deputado Doutor 

Hércules.  

 Com a palavra o deputado Dary Pagung.  

 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Primeiro, presidente, deputado Freitas, eu quero cumprimentar V. Ex.ª, 

cumprimentando todos os deputados e deputadas, cumprimentando os funcionários da Assembleia e também da 

Comissão de Finanças, e também cumprimentar todos que nos acompanham pela TV Assembleia e pelas redes 

sociais.  

Então, passo a relatar o Projeto de Lei n.º 09/2019, de autoria do deputado Doutor Hércules, que impõe a 

rejeição das contas dos gestores públicos, agentes políticos, que não respeitarem as normas de acessibilidade e 

inclusão, previstas no Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n.º 13.146/2015. 

Analisando a Lei n.º 13.146, fica evidente que o legislador impõe sanções para o não cumprimento das 

exigências de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. Ocorre que entre as sanções impostas na legislação 

federal, o legislador não incluiu a rejeição de contas dos gestores públicos e agentes políticos. E, assim, constituindo 

ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública, a omissão de deixar de 

cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade, previstos na legislação. 

Assim, conforme dispõe a Lei Federal n.º 13.146/2015, em seu art. 103, e a Lei Federal n.º 8.429/2015, em 

seu inciso IX, art. 11, a sanção devida aos agentes políticos, ao deixarem de cumprir as exigências de requisitos de 

acessibilidade previstos na legislação, será constituído ato de improbidade administrativa, não cabendo a rejeição de 

contas. 

 Então, pelas considerações acima citadas, o meu parecer na Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 

Fiscalização, Controle e Tomada de Contas é pela rejeição do Projeto de Lei n.º 09/2019, de autoria do deputado 

Doutor Hércules. 

 Esse é o meu parecer, senhor presidente. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Muito bem. Eu vou colocar em discussão o parecer do 

deputado Dary Pagung. 

 Muito bem-vindo, deputado Adilson Espindula. 

Está em discussão. (Pausa) 

Algum deputado chamou? 

Eu, particularmente, cumprimento o deputado Dary Pagung pelo relatório, muito bem elaborado, bem 

fundamentado. Eu também acho um pouco excessiva a exigência estabelecida no projeto de lei de iniciativa do 

deputado Doutor Hércules. É legítimo. Eu penso que a gente precisa avançar com a legislação cada vez mais em 

sintonia com a sociedade como um todo, penso que precisamos, e precisamos muito sugerir que todo órgão público, 

todo, não somente os Executivos e os Legislativos, mas todos os órgãos e todas as instituições possam passar por 

reformas, ampliações e promover a acessibilidade. Mas eu penso que é extremamente rigoroso, até com excesso, 

punir o gestor até com a rejeição das contas, trazendo uma penalização muito grande em função de não ter conseguido, 

em alguma ocasião, colocar a acessibilidade nos Poderes, nos órgãos e instituições. 

Então, eu parabenizo o deputado Dary Pagung pela elaboração do parecer. Essa é a minha discussão.  

E continua franqueada a discussão aos nobres colegas. (Pausa) 

Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco o parecer em votação. 

Como vota o deputado Marcos Madureira? 

 

O SR. MARCOS MADUREIRA – (PATRIOTA) – Eu voto com o relator. 
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O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Muito obrigado, deputado Marcos Madureira. 

Como vota o deputado Adilson Espindula? 

 

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – Acompanho o relator, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Obrigado, deputado Adilson. 

Como vota o deputado Marcelo Santos? (Pausa) 

Não escuto o deputado Marcelo Santos, vamos aguardar o voto dele. 

Como vota o deputado Emílio Mameri?  

 

A SR.ª SECRETÁRIA – (ROSA EPONINA SALVADOR MORAES) – Ele se manifestou, deputado. 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Acompanho o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Muito obrigado ao deputado Emílio.  

Cumprimento, dou boas-vidas e colho o voto do deputado Dr. Rafael Favatto. Como vota? 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – (PATRIOTA) – Obrigado, deputado Freitas. Voto como V. Ex.ª, com 

o relatório do deputado Dary Pagung. 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Muito obrigado, deputado Rafael. 

Deputado José Esmeraldo, presente. Como vota? (Pausa) 

Deputado Marcelo Santos?  

 

A SR.ª SECRETÁRIA – (ROSA EPONINA SALVADOR MORAES) – Apareceu escrito aqui que ele 

está com o relator. Agora... 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) – Com o relator, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Muito obrigado, deputado Marcelo Santos. 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) – Não por isso. 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Já temos voto suficiente para a aprovação do relatório.  

Não ouvindo os colegas presentes nesta sala on-line, declaro o projeto rejeitado na Comissão de Finanças, e 

passamos a palavra para o deputado Marcos Madureira para relatar o Projeto n.º 860/2019. 

Com a palavra, deputado Marcos Madureira. 

 

O SR. MARCOS MADUREIRA – (PATRIOTA) – Descrito o objeto da proposição, cumpre ressaltar que 

o parecer desta douta comissão se cinge à análise de mérito, quanto ao aspecto econômico e financeiro das 

proposições que concorram diretamente para aumentar ou diminuir a despesa, assim como a receita pública, em 

conformidade com o art. 42, incisos V e XIX, do Regimento Interno, estando prejudicada qualquer análise sob o 

ponto de vista diverso, que compete, regimentalmente, às demais comissões permanentes. 

Assim, quanto ao aspecto econômico e financeiro, verifica-se que a proposição se afigura como de interesse 

público, pois não concorre diretamente para aumentar ou diminuir a despesa, assim como a receita pública, a par do 

seu alcance social, entrementes por resguardar a preservação do patrimônio intangível do Estado – a moqueca 

capixaba –, reconhecido através da Lei Estadual n.º 10.463/2015, a fim de que a cultura gastronômica singular 

espírito-santense seja preservada, de acordo com a justificativa apresentada abaixo. 

Assim sendo, a Comissão de Finanças, Economia Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas é 

pela aprovação do Projeto de Lei n.º 860/2019, de autoria do deputado Carlos Von, e também adoção da Emenda n.º 

01/2020. 

 É como acabo de fazer. 
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