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Vitória (ES), Quarta-feira, 27 de Fevereiro de 2019.
ATO Nº 679

Autoriza a formação da Frente 
Parlamentar de Enfrentamento ao 
Câncer Infanto Juvenil.

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 107/2019 
do Deputado Doutor Hércules 
e outros, deferido na Sessão 
Ordinária realizada em 25 de 
fevereiro de 2019, resolve:

Art. 1º Autorizar a formação 
da Frente Parlamentar de 
Enfrentamento ao Câncer Infanto 
Juvenil, integrada pelos Deputados 
Doutor Hércules, Hudson Leal, 
Thedorico Ferraço, José Esmeraldo, 
Vandinho Leite, Janete de Sá, 
Sergio Majeski, Raquel Lessa, Dr. 
Rafael Favatto, Marcelo Santos, e 
outros que a ela, posteriormente, 
aderirem, com o objetivo de reunir 
parlamentares, profissionais, 
pacientes e entidades ligadas 
à área para discutir sobre a 
assistência oncológica infanto 
juvenil no Estado, tendo como 
foco a prevenção, o diagnóstico e 
o tratamento, especialmente no 
que se refere à estrutura física e 
de recursos humanos do Hospital 
Infantil Nossa Senhora da Glória.

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 de Enfrentamento ao 
Câncer Infanto Juvenil, 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 25 
de fevereiro de 2019.

ERICK MUSSO
Presidente

Protocolo 463947

RESOLUÇÃO Nº 5.918

Cria Comissão Parlamentar de 
Inquérito, 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.

A MESA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 30, inciso II e art. 59 
do Regimento Interno, aprovado 
pela Resolução nº 2.700, de 15 
de julho de 2009, de acordo com 
a aprovação do Requerimento nº 
97/2019, na Sessão Ordinária 
do dia 25 de fevereiro de 2019, 
promulga a seguinte Resolução:
Art. 1º Fica criada uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito, formada 
de 03 (três) membros, para no 
prazo de 365 (trezentos e sessenta 
e cinco) dias, 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; poluição 
do meio ambiente e sonegação 
fiscal em detrimento do Estado do 
Espírito Santo.
Art. 2º Esta Resolução entra em 
vigor na data de sua publicação.

Palácio Domingos Martins, em 25 
de fevereiro de 2019.

ERICK MUSSO
Presidente

Protocolo 463915

RESOLUÇÃO Nº 5.917

Cria Comissão Parlamentar de 
Inquérito, para apurar e investiga 
denúncias a respeito da legalidade 
dos TCA 035/2018 - VALE S.A, 
TCA 036/2018 - ArcelorMittal e 
da Licença de Operação 123/2018 
- VALE S.A, e se atendem ao 
interesse público e aos princípios 
de proteção ao meio ambiente.

A MESA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 30, inciso II e art. 59 
do Regimento Interno, aprovado 
pela Resolução nº 2.700, de 15 
de julho de 2009, de acordo com 
a aprovação do Requerimento nº 
96/2019, na Sessão Ordinária 
do dia 25 de fevereiro de 2019, 
promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º Fica criada uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito, formada 
de 05 (cinco) membros, para no 
prazo de 90 (noventa) dias, apurar 
e investigar denúncias a respeito 

da legalidade dos TCA 035/2018 
- VALE S.A, TCA 036/2018 - 
ArcelorMittal e da Licença de 
Operação 123/2018 - VALE S.A, e 
se atendem ao interesse público e 
aos princípios de proteção ao meio 
ambiente.

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

Palácio Domingos Martins, em 25 
de fevereiro de 2019.

ERICK MUSSO
Presidente

Protocolo 463916

RESOLUÇÃO Nº 5.919

Cria Comissão Parlamentar de 
Inquérito, para Apuração das 
Denúncias de Crimes Cibernéticos.

A MESA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas 
pelo artigo 30, inciso II e art. 59 
do Regimento Interno, aprovado 
pela Resolução nº 2.700, de 15 
de julho de 2009, de acordo com 
a aprovação do Requerimento nº 
98/2019, na Sessão Ordinária 
do dia 25 de fevereiro de 2019, 
e aditado pelo Requerimento nº 
110/2019, na Sessão Ordinária 
do dia 26 de fevereiro de 2019, 
promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º Fica criada uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito, 
composta por 03 (três) membros, 
para no prazo de 90 (noventa) dias, 
apurar denúncias de existência de 
Crimes Cibernéticos.

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

Palácio Domingos Martins, em 26 
de fevereiro de 2019.

ERICK MUSSO
Presidente

Protocolo 464134

RESOLUÇÃO Nº 5.920

Altera a Resolução nº 5.916, de 20 de 
fevereiro de 2019, de Aditamento, 
para, apurar denuncias e possíveis 
irregularidades na situação 
das Obras Públicas e Privadas, 
investigar se as Políticas de 
desenvolvimento da Infraestrutura 
e Logística do Estado do Espírito 
Santo estão se desenvolvendo na 
forma da legislação que regula 
esta matéria, investigar o tráfego 
de veículos com documentações 
irregulares/adulteradas em vias 
públicas, o cumprimento efetivo 
pelo DETRAN/ES das instruções de 
Serviços, Resoluções e Portarias 
do DENATRAN e CONTRAN, 
a análise da regularidade de 
processos de credenciamentos de 
empresas prestadoras de serviços 
credenciados pelo DETRAN/ES 
e o vazamento de publicidade, 
informações confidenciais feitas 
por servidores do órgão.

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 
109/2019, de 26 de fevereiro de 
2019, de aditamento da Resolução 
nº 5.916, de 20 de fevereiro 2019, 
promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º O artigo 1º da Resolução nº 
5.916, de 20 de fevereiro de 2019, 
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 denuncias e possíveis 
irregularidades na situação 
das Obras Públicas e Privadas, 
investigar se as Políticas de 
desenvolvimento da Infraestrutura 
e Logística do Estado do Espírito 
Santo estão se desenvolvendo na 
forma da legislação que regula 
esta matéria, investigar o tráfego 
de veículos com documentações 
irregulares/adulteradas em vias 
públicas, o cumprimento efetivo 
pelo DETRAN/ES das instruções de 
Serviços, Resoluções e Portarias 
do DENATRAN e CONTRAN, 
a análise da regularidade de 
processos de credenciamentos de 
empresas prestadoras de serviços 
credenciados pelo DETRAN/ES 
e o vazamento de publicidade, 
informações confidenciais feitas 
por servidores do órgão.”

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

Palácio Domingos Martins, em 26 
de fevereiro de 2019.

ERICK MUSSO
Presidente   
 

Protocolo 464140

RESUMO DO CONVÊNIO DE 
CESSÃO DE SERVIDOR Nº 

9007/2019

A Subdireção Geral da Secretaria - 
Setor de Contratos e Convênios da 
Assembleia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo em atendimento 
ao que dispõe o parágrafo único do 
artigo 61 da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, torna pública a 
celebração do Termo de Convênio 
de Cessão, conforme descrito 
abaixo:

CEDENTE: SECRETARIA DE 
ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDU
CESSIONÁRIA: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO.
OBJETO: Cessão de Servidora 
da SECRETARIA DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO - SEDU, CINTIA DA 
SILVA VARZIM, matrícula 3570606, 
ocupante do quadro pessoal da 
CEDENTE.
PROCESSO: 190432
VIGÊNCIA: O presente Convênio 
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