
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

RESOLUÇÃO N.º 4.757, DE 14 DE JUNHO DE 2017. 

Prorroga prazo da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, 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, 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. 

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 70/2017, na Sessão Ordinária do dia 14 de junho de 2017, 
promulga a seguinte Resolução:  

Art. 1º Ficam prorrogados por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) 
dias os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução 
nº 3.941, de 25 de março de 2015, e aditada pela 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, 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 Vitória, 14 de junho de 2017. 

ERICK MUSSO 
Presidente 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 
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