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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de novembro de 2017. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 5.142 

 

Altera a Resolução nº 4.349, de 09 de maio de 2016, 
de Aditamento, para, apurar suposta irregularidade 

no pagamento e sonegação de tributos e valores 
gerados nas atividades de exploração e produção de 
petróleo e gás natural no Estado do Espírito Santo. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelos artigos 30, inciso II, 57 e 58 do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 
2.700, de 15 de julho de 2009, e considerando o 
deferimento do Requerimento nº 134/2017, de 08 de 
novembro de 2017, de aditamento da Resolução nº 
4.349, de 09 de maio 2016, promulga a seguinte 
Resolução: 
 
Art. 1º O artigo 1º da Resolução nº 4.349, de 09 de 
maio de 2016, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
 

Art. 1º Fica criada uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito, constituída 
de 03 (três) membros, para no prazo 
de 90 (noventa) dias, apurar suposta 
irregularidade no pagamento e 
sonegação de tributos e valores 
gerados nas atividades de exploração 
e produção de petróleo e gás natural 
no Estado do Espírito Santo, bem 
como, possível omissão e ou abuso 
de autoridade de Agentes Políticos e 
Públicos na defesa dos interesses 
fiscais, financeiros e administrativos 
do Estado do Espírito Santo e seus 
Municípios, especialmente no 
cumprimento do dever constitucional 
de suas funções de fiscalização, 
apuração, cobrança e execução 
judicial de dívidas tributárias, junto 
as empresas petrolíferas e suas 
empresas contratadas e sua relação 
com possíveis doações financeiras 
efetuadas a organizações do Terceiro 
Setor, esp

destinação dos respectivos recursos; 

e, pagamento de benefícios salariais a 
servidores públicos sem a devida 
cobertura legal, conforme consta no 
Requerimento nº 101/2015, e 
também, apurar denúncias quanto ao 
funcionamento de indústrias 
poluidoras sem licenciamento 
ambiental, com licenciamento 
vencido ou com eventuais 
condicionantes não cumpridos; sobre 
o alto nível de emissão de poluentes 
pelos veículos de transporte público 
em desacordo com a legislação 
vigente; quanto a inobservância de 
teto remuneratório constitucional nos 
poderes do Estado; quanto o 
pagamento de auxílio-moradia sem 
lei específica; quanto o vazamento 
ilegal de interceptações telefônicas 
por agentes públicos e quanto à 
cobrança de emolumentos em valores 
abusivos pelos cartórios 
extrajudiciais e a negativa de 
recebimento de valores por meios 
que facilitem o atendimento aos 
usuários (cartões de crédito e débito) 
no âmbito do Estado do Espírito 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de novembro de 2017. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 5.143 

 
Autoriza a transposição do prazo da Comissão 

Especial de Petróleo, Gás e Energia, para, entre 
outras prerrogativas, debater e propor sugestões 
sobre a exploração de Petróleo e Gás, bem como 

a utilização de energia no Estado do Espírito 
Santo. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 17, XXVI, combinado com o 
artigo 59, § 12 do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, de 
acordo com a aprovação do Requerimento nº 
135/2017, na Sessão Ordinária do dia 08 de 
novembro de 2017, promulga a seguinte Resolução: Identificador: 32003400300032003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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Art. 1º Fica autorizada a utilização na Sessão 
Legislativa de 2018 (Quarta Sessão Legislativa 
Ordinária da Décima Oitava Legislatura), o prazo de 
funcionamento da Comissão Especial, criada pela 
Resolução nº 3.932, de 24 de fevereiro de 2015, para, 
entre outras prerrogativas, debater e propor sugestões 
sobre a exploração de Petróleo e Gás, bem como a 
utilização de energia no Estado do Espírito Santo. 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
08 de novembro de 2017. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 
 

ATOS 
 

ATO Nº 1915 
 

Autoriza a formação da Frente Parlamentar em 
Defesa do Esporte Capixaba. 

 
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 132/2017 dos 
Deputados Amaro Neto e Doutor Hércules e 
outros, deferido na Sessão Ordinária realizada em 
07 de novembro de 2017, resolve: 
 
Art. 1º Autorizar a formação da Frente Parlamentar 
em Defesa do Esporte Capixaba, integrada pelos 
Deputados, Enivaldo dos Anjos, Marcelo Santos, Dr. 
Rafael Favatto, Esmael Almeida, Raquel Lessa, Jamir 
Malini, Eliana Dadalto, Padre Honório, Dary Pagung 
e José Esmeraldo e outros que a ela, posteriormente, 
aderirem com os objetivos de: estudar e propor 
politicas públicas para os diversos seguimentos do 
esporte no Estado, abrangendo o esporte social - 
como instrumento de inclusão social; o esporte 
educacional - complemento da atividade escolar; o 
esporte de alto rendimento - esporte competitivo, 
produzindo atletas e o esporte de recreação e lazer - 
esporte como qualidade de vida (incentivo à prática 
esportiva para todos, gerando saúde e bem estar 
físico), além de incentivar o futebol profissional, e 
trabalhar para fomentar a cadeia do Esporte no 
Estado, apoiar aos atletas e as federações de esporte 
amador, integrando o setor com o Poder Público e a 
iniciativa privada. 

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 Esporte Capixaba, 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 
07 de novembro de 2017. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1919 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

 RETIFICAR a comprovação da data de 
posse e exercício do servidor inativo, conforme 
indicado, corrigindo a anotação na ficha funcional e 
demais documentos, dando pleno cumprimento do 
acórdão homologado pelo Ato nº 3577, publicado no 
DPL de 10 de novembro de 2016. 
 

Matrícula Servidor Posse e 
exercício Processo nº 

027891 

SATURNINO 
MANOEL 
FAUSTINO 
DOS SANTOS 

26/01/1995 172659 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
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Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
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