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REQUERIMENTO  Nº      /2019 
 

Requer a criação de COMISSÃO 
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 
(CPI) para apurar denúncias de 
irregularidades nos contratos de 
remoção (guincho) e 
guarda/depósito de veículos, 
firmados pelo Estado do Espírito 
Santo, por meio do DETRAN/ES, 
bem como pelos municípios em que 
o trânsito esteja municipalizado; 
avaliar os procedimentos relativos à 
contratação e operação de radares 
de fiscalização de velocidade em 
vias públicas; apurar os 
procedimentos de licenciamento 
ambiental; e investigar a existência 
de ardil criminoso e deficiência na 
prestação de serviços (Telefonia e 
Energia Elétrica); poluição do meio 
ambiente; além de contratos de 
terceirização de lixo e sonegação 
fiscal e em detrimento do Estado do 
Espírito Santo. 

 
 

Senhor Presidente, 
 
 

Os Deputados abaixo assinados, no uso de suas prerrogativas regimentais e 

especialmente com base no art. 59 do Regimento Interno, requerem a V. Exª a 

constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito, formada por 03 (membros), 

para, no prazo de 365 dias, apurar denúncias em denúncias de irregularidades 

nos contratos de remoção (guincho) e guarda/depósito de veículos, firmados pelo 

Estado do Espírito Santo, por meio do DETRAN/ES, bem como pelos municípios 

em que o trânsito esteja municipalizado; avaliar os procedimentos relativos à 

contratação e operação de radares de fiscalização de velocidade em vias públicas;  
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apurar os procedimentos de licenciamento ambiental; e investigar a existência de 

ardil criminoso e deficiência na prestação de serviços; poluição do meio ambiente 

e sonegação fiscal em detrimento do Estado do Espírito Santo. 

 

Sala das Sessões, 1º de fevereiro de 2019. 

 
 
 

ENIVALDO DOS ANJOS 
Deputado Estadual - PSD 

 
 

_______________________  ________________________ 

_______________________  ________________________ 

_______________________  ________________________ 

_______________________  ________________________ 

_______________________  ________________________ 

_______________________  ________________________ 

_______________________  ________________________ 
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- JUSTIFICATIVA - 

 
Conforme consta no requerimento acima, proponho a criação da COMISSÃO 

PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI), na Assembleia Legislativa, apurar 

denúncias em denúncias de irregularidades nos contratos de remoção (guincho) e 

guarda/depósito de veículos, firmados pelo Estado do Espírito Santo, por meio do 

DETRAN/ES, bem como pelos municípios em que o trânsito esteja municipalizado; 

avaliar os procedimentos relativos à contratação e operação de radares de 

fiscalização de velocidade em vias públicas; apurar os procedimentos relativos à 

contratação e operação de radares de fiscalização de velocidade em vias públicas; 

apurar os procedimentos de licenciamento ambiental; e investigar a existência de 

ardil criminoso e deficiência na prestação de serviços (Telefonia e Energia 

Elétrica); poluição do meio ambiente; além de contratos de terceirização de lixo e 

sonegação fiscal e em detrimento do Estado do Espírito Santo. 

 

Tal iniciativa deve-se pelas denúncias recebidas por este parlamentar quanto à 

possível existência de irregularidades nos contratos de remoção de veículos, 

operados por guinchos contratados pelo DETRAN/ES, bem como possíveis 

irregularidades no procedimento licitatório instaurado para contratar pátios por 

aquele órgão executivo de trânsito. 

 

Além disso, igualmente chegou ao conhecimento deste parlamentar possíveis 

irregularidades na contratação, instalação e operação de radares nas vias públicas 

estaduais, notadamente operadas pelo Departamento de Estradas e Rodagem – 

DER/ES, que estaria omitindo-se do seu dever de realizar e atualizar estudos 

prévios nas vias como condição para a instalação de radares. Há notícias, ainda, 

de ausência de aferição de equipamentos, entre outras irregularidades, que 

devem ser devidamente apuradas por este Parlamento. 
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Por fim, mas não menos importante, é imperioso apurar a forma como tem sido 

realizados os procedimentos de licenciamento ambiental de empreendimentos e 

investigar a existência de ardil criminoso e deficiência na prestação de serviços; 

poluição do meio ambiente e sonegação fiscal, notadamente de grandes 

empresas aqui instaladas, em detrimento do povo do Estado do Espírito Santo. 

 

Assim, diante desse crítico cenário, é imperiosa a escorreita apuração dos fatos. É 

de rigor, portanto, promover a devida apuração dessas notícias, com a instalação 

da presente Comissão Parlamentar de Inquérito, devidamente subscrita pelo 

quórum mínimo de parlamentares. 

 

Sala das Sessões, 1º de fevereiro de 2019. 

 

 
 

ENIVALDO DOS ANJOS 
Deputado Estadual - PSD 

 

Identificador: 370031003700390038003A005000 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.


		2019-02-06T10:53:19-0200


		2019-02-13T11:14:27-0200


		2019-02-13T12:10:33-0200


		2019-02-13T12:49:00-0200


		2019-02-13T14:38:00-0200


		2019-02-13T15:05:26-0200


		2019-02-13T15:40:33-0200


		2019-02-13T15:41:19-0200


		2019-02-13T16:36:24-0200


		2019-02-14T13:29:06-0200




