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Rua Nancy 

Ramos Rosa, 

nº 95, Portal de 

Anchieta. 
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Itapemirim, Alfredo Chaves, Marataízes, 

Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul). 

SUDOESTE SERRANA (Afonso Cláudio, 

Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos 

Martins, Laranja da Terra, Marechal Floriano, 

Venda Nova do Imigrante). 

CENTRAL SERRANA (Itaguaçu, Itarana, 

Santa Leopoldina, Santa Maria Jetibá, Santa 

Teresa). 
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RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 5.148 
 

Prorroga prazo da Comissão Especial, criada pela 

Resolução nº 4.112, de 16 de setembro de 2015, para 

apreciar, analisar, investigar e buscar alternativas 

sustentáveis para a coleta, tratamento e destinação 

dos resíduos sólidos no 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, de acordo com a 

aprovação do Requerimento nº 136/2017, na Sessão 

Ordinária do dia 13 de novembro de 2017 promulga a 

seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica prorrogado o prazo dos trabalhos desta 

Comissão Especial, criada pela Resolução nº 4.112, 

de 16.9.2015, por mais 90 (noventa) dias, para 

apreciar, analisar, investigar e buscar alternativas 

sustentáveis para a coleta, tratamento e destinação 

dos resíduos sólidos no Espírito Santo. 
 

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

publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

13 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 5.149 

 

Altera a Resolução nº 4.348, de 09 de maio de 2016, para, 

apurar denúncias relacionadas à “Máfia dos 

Guinchos” e “Pátio/Estacionamento/Depósito” de 

veículos apreendidos e possível conluio entre 

autoridades, prestadores de serviços e lesão ao 

cidadão, além de investigar participação de servidor 

público e empresas terceirizadas com intuito de lesar 

o contribuinte. 

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 139/2017, de 13 de 

novembro de 2017, de aditamento da Resolução nº, 

4.348, de 09 de maio de 2016, promulga a seguinte 

Resolução: 

 

Art. 1º O artigo 1º da Resolução nº 4.348, 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 

denúncias relacionadas à “Máfia dos 

Guinchos” e 

“Pátio/Estacionamento/Depósito” de 

veículos apreendidos e possível 

conluio entre autoridades, 

prestadores de serviços e lesão ao 

cidadão, além de investigar 

participação de servidor público e 

empresas terceirizadas com intuito de 

lesar o contribuinte, e, ainda, apurar 

denúncias de irregularidades nas 

permissões concedidas pelas 

administrações municipais para a 

execução de serviço de transporte de 

passageiro em veículo de aluguel a 

taxímetro no Estado do Espírito 

Santo.” 

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

publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

13 de novembro de 2017. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário Identificador: 32003500360039003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.


