
 

 

Cotão na Eleição 

 

Norma Ayub (DEM-ES) foi reeleita com pouco mais de 57 mil votos. Para chegar a este número 

foi preciso percorrer vários municípios de seu estado, participar de encontros e fazer 

carreatas. 

Um cruzamento de informações realizada pela OPS identificou que alguns desses eventos 

tiveram parte do custo bancado com recursos da verba indenizatória da deputada. Cotão, 

como também é conhecido este recurso público disponibilizado mensalmente a deputados e 

senadores, é regido por regras internas que determinam quais despesas são reembolsáveis aos 

parlamentares, como locação de imóveis, carros, barcos e aviões. É vedado, no entanto, seu 

uso para despesas de campanha. 

Observando publicações em redes sociais da deputada e notas fiscais que lhe foram 

reembolsadas, é possível verificar que reabastecimentos de veículos para deslocamentos da 

deputada em favor de sua campanha foram pagos com a verba indenizatória. 

“Pedindo apoio para continuar lutando pelo Espírito Santo.” 

Foi com esta frase que no dia 21/8/2018 a deputada do DEM pediu votos durante visitas que 

fez em várias regiões de Cachoeiro do Itapemirim. Reuniões com moradores foram registradas 

em seu perfil no Facebook, em Serra do Caramba, na empresa Coramara e na Vagalume. Para 

o deslocamento foi efetuado reabastecimento no valor foi de R$ 181,01. 

No dia 23, na vizinha cidade de Atílio Vivacqua, a deputada fez campanha e aproveitou para 

reabastecer seu carro com, novamente, dinheiro da verba indenizatória. Foram R$ 200,01 para 

43 litros de gasolina. 

De volta a Cachoeiro do Itapemirim, Norma Ayub participou de vários eventos eleitorais entre 

os dias 28 e 30 de agosto. Na fábrica de seringas, no Hospital Evangélico, no bairro Coronel 

Borges e no parque de exposição da cidade. Para garantir o deslocamento foram realizados 

dois reabastecimentos, um de R$ 100,00 e outro de R$ 263,00. 

No mesmo dia 30 à noite, um novo reabastecimento, desta vez de R$ 251,34, garante a viagem 

do dia seguinte à Aracruz e João Neiva. Na volta à Cachoeiro do Itapemirim foi preciso 

reabastecer novamente, o custo desta vez foi de R$ 100,00. 

No primeiro dia de setembro de 2018, às 22h, a deputada completa o tanque com R$ 200,00 

para a viagem do dia seguinte a dois municípios, Colatina e São Gabriel da Palha. Em Colatina 

caminhou pelas ruas e em São Gabriel da Palha se reuniu com lideranças locais. 

No dia seguinte, 2, para fazer a carreata pelas ruas de Itapemirim abasteceu com R$ 219,51. 

A OPS considera que a deputada utilizou dinheiro da verba indenizatória em sua campanha, e 

dessa forma exige que a parlamentar devolva aos cofres públicos a quantia de R$ 1.514,87. 

Em nota, a deputada nega que tenha utilizado de sua verba indenizatória para fins eleitorais e 

que os gastos citados foram todos para custear seu mandato. 

Nota da deputada Norma Ayub: 

https://www.facebook.com/DeputadaNormaAyubAlves/posts/990627441119941
https://www.facebook.com/DeputadaNormaAyubAlves/posts/991381607711191
https://www.facebook.com/DeputadaNormaAyubAlves/posts/992509177598434
http://www.camara.gov.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=6669940
https://www.facebook.com/DeputadaNormaAyubAlves/posts/993652980817387
http://www.camara.gov.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=6669939
https://www.facebook.com/DeputadaNormaAyubAlves/posts/997349363781082
https://www.facebook.com/DeputadaNormaAyubAlves/posts/997894713726547
https://www.facebook.com/DeputadaNormaAyubAlves/posts/997940093722009
https://www.facebook.com/DeputadaNormaAyubAlves/posts/997940093722009
https://www.facebook.com/DeputadaNormaAyubAlves/posts/998134320369253
http://www.camara.gov.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=6669906
http://www.camara.gov.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=6669904
http://www.camara.gov.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=6669900
https://www.facebook.com/DeputadaNormaAyubAlves/posts/998935056955846
https://www.facebook.com/DeputadaNormaAyubAlves/posts/998828106966541
http://www.camara.gov.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=6669897
http://www.camara.gov.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=6703974
https://www.facebook.com/DeputadaNormaAyubAlves/photos/a.241747612674598/998878563628162/?type=1&theater
https://www.facebook.com/DeputadaNormaAyubAlves/posts/999258770256808
https://www.facebook.com/DeputadaNormaAyubAlves/posts/999432816906070
https://www.facebook.com/DeputadaNormaAyubAlves/posts/1016460455203306
http://www.camara.gov.br/cota-parlamentar/nota-fiscal-eletronica?ideDocumentoFiscal=6694760


 

 

“Afirmo categoricamente que em hipótese alguma foi usado recurso da cota 

parlamentar, para cobrir gastos de campanha eleitoral. E justifico: Até mesmo durante 

o período eleitoral, a responsabilidade de cumprir a atividade parlamentar não cessa. 

Até porque, logo após a eleição, na semana seguinte, cada deputado teve a obrigação 

de apresentar propostas de emendas orçamentárias. Para tanto, minha equipe de 

Assessoria Parlamentar trabalhou ativamente, principalmente no mês de agosto, para 

detectar as principais necessidades demandadas por entes públicos e entidades sem 

fins lucrativos, afim de alcançar recursos necessários para as políticas públicas de cada 

município, prioritariamente na área da saúde, educação e assistência social, conforme 

efetivamente apliquei nas minhas indicações de emendas, logo após a eleição. 

Por se tratar de uma atividade essencial à população capixaba, o custeio dessa 

mobilidade da equipe do gabinete paramentar (gasto de combustível), faz parte do rol 

de despesas permitida pela cota parlamentar.” 

 

A fiscalização foi realizada pelo colaborador da OPS Cesar Martins, do Mato Grosso 
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