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oito dias úteis, contados da data da sessão 
pública de recebimento das propostas.  
 
Art. 7º Fica vedada a utilização de bens móveis 
e dos serviços doados para fins publicitários, 
sendo, contudo, autorizada, após a entrega dos 
bens ou o início da prestação dos serviços 
objeto da doação: 
 
I - a menção informativa da doação no sítio 
eletrônico do doador;  
 
II - menção nominal ao doador no sítio 
eletrônico da Ales, quando se tratar de auxílio a 
programa ou a projeto de governo; e 
 
III - menção nominal ao doador pelo orador do 
evento ou da campanha, ou inserção de 
logotipo nos respectivos folhetins e banners;  

 
Parágrafo único. Na hipótese do inciso II do 
caput, a divulgação será realizada na página do 
sítio eletrônico relacionada ao programa ou ao 
projeto auxiliado. 

 
Art. 8º O procedimento simplificado de doação 
sem encargo e o chamamento público para 
doações com encargo serão desenvolvidos no 
âmbito da Direção Geral da Secretaria, com o 
auxílio da Supervisão de Comissão de Licitação e 
da Supervisão de Contratos que elaborarão as 
minutas de editais e do respectivo termo, 
ambos com fundamentos no projeto 
apresentado pelo setor interessado. 

 
Art. 9º A Comissão de Seleção para a escolha 
das propostas mais adequadas aos interesses da 
administração pública nos chamamentos 
públicos será composta de 03 (três) servidores 
do quadro de efetivos da Ales, escolhidos pelo 
Diretor Geral, por meio de Portaria, que será 
publicada no Diário do Poder Legislativo, 
priorizando-se servidores efetivos que não 
tenham atribuições de controle dos atos 
administrativos ou que ocupem cargos 
comissionados de direção ou chefia.  

 
Art. 10. Havendo necessidade de integração 
normativa, em decorrência de lacuna ou 
omissão nos procedimentos para doação de 
bens móveis e de serviços previstos na presente 

Resolução, fica adotado o Decreto Federal Nº 
9.764/2019 e Instrução Normativa do Ministério 
da Secretaria Especial de Desburocratização, 
Gestão e Governo Digital do Ministério da 
Economia nº 05/2019, nesta Casa de Leis, com 
as adaptações que se fizerem pertinentes. 
 
Art. 11. Esta Resolução entra em vigor a partir 
da sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 28 
de agosto de 2019.  

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

ATOS 
 

ATO Nº 1930 

 
Autoriza a formação da Frente 
Parlamentar em Defesa do 
Pagamento das Indenizações do 
Processo do “Rotativo do 
Banestes”. 

 
 A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, especialmente as 
contidas no art. 17, XXXIV do Regimento 
Interno e, tendo em vista a solicitação contida 
no Requerimento nº 121/2019 do Deputado 
Capitão Assumção e outros, deferido na Sessão 
Ordinária realizada em 27 de agosto de 2019, 
resolve: 
 
Art. 1º Autorizar a formação da Frente 
Parlamentar em Defesa do Pagamento das 
Indenizações do Processo do “Rotativo do 
Banestes”, integrada pelos deputados Capitão 
Assumção, Euclério Sampaio, Marcos Mansur, 
Hudson Leal, Sergio Majeski, Torino Marques, 
Delegado Lorenzo Pazolini, Delegado Danilo 
Bahiense, Vandinho Leite, Dr. Rafael Favatto, 
Carlos Von e outros que a ele, posteriormente, 
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aderirem, com o objetivo de discutir e debater, 
no âmbito da Assembleia Legislativa, meios e 
formas junto ao Judiciário e Governo do Estado 
para ajudar a solucionar o impasse para o 
pagamento das indenizações aos militares 
atingidos.  
 
Art. 2º Após sua instalação, a Frente 
Parlamentar, elegerá dentre seus integrantes, o 
seu Presidente, e o Secretário Executivo. 
 
Parágrafo único. Cabe à Frente Parlamentar em 
Defesa do Pagamento das Indenizações do 
Processo do “Rotativo do Banestes”, conforme 
previsto na Constituição Federal, discutir e 
aprovar, entre seus integrantes, seu Regimento 
Interno e seus programas de ação e estratégias 
de atuação, que se submeterão às normas legais 
que regem à Administração Pública e 
regimentais que disciplinam a atividade 
legislativa. 
 
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27 
de agosto de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

 
 

COMISSÃO INTERESTADUAL 
PARLAMENTAR DE ESTUDOS PARA O 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 

DOCE/CIPE 
 
 

ATOS DO COORDENADOR REGIONAL DA 
CIPE – RIO DOCE 

 
 

O COORDENADOR REGIONAL DA COMISSÃO 
INTERESTADUAL PARLAMENTAR DE ESTUDOS 
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA 
BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOCE - CIPE - 
RIO DOCE, com base no que dispõe o artigo 12 
(caput), do Regimento Interno da CIPE - Rio 
Doce, publicado no DPL do dia 25.05.2017, 
resolve,  

PUBLICAR: 
 
 

ATA DA 1ª REUNIÃO PLENÁRIA DA 
COMISSÃO INTERESTADUAL PARLAMENTAR 

DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO 
RIO DOCE DA 19ª LEGISLATURA, REALIZADA 

NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS 
GERAIS, EM 22/08/2019. 

 
 

Às 14:11, comparecem na Sala das Comissões 
os deputados Renzo Vasconcelos e Dary 
Pagung, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Espirito Santo, e os deputados João 
Magalhães, Celinho do Sintrocel, Celise Laviola 
e Rosângela Reis, pela Assembleia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais, membros da 
supracitada comissão. Havendo número 
regimental, o presidente ad hoc, deputado 
João Magalhães, declara aberta a reunião e 
informa que não há ata a ser lida por se tratar 
da primeira reunião da Comissão nesta Sessão 
Legislativa Ordinária. A presidência informa 
que a reunião se destina a eleger o presidente 
e o vice-presidente. Registra-se a candidatura 
do deputado Celinho do Sintrocel para o cargo 
de presidente e do deputado Renzo 
Vasconcelos para vice-presidente. Após 
votação nominal, são eleitos para presidente e 
vice-presidente, respectivamente, os 
deputados Celinho do Sintrocel e Renzo 
Vasconcelos, ambos por unanimidade. O 
presidente ad hoc proclama o resultado das 
eleições e declara empossado como 
presidente o deputado Celinho do Sintrocel. 
Na direção dos trabalhos, o presidente eleito 
dá posse ao vice-presidente, deputado Renzo 
Vasconcelos. Em seguida, a ata é lida e 
aprovada. Cumprida a finalidade da reunião, a 
presidência agradece a presença de todos, e 
encerra os trabalhos. 

 
 Belo Horizonte(MG), Sala das 
Comissões, 22 de agosto de 2019. 

 
Deputado RENZO VASCONCELOS 

Coordenador Regional da CIPE - Rio Doce 
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