
 

RESOLUÇÃO Nº 1.474, DE 24 DE JUNHO DE 1986 

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo parágrafo 6º 
do Artigo 43 da Resolução nº 1.371, de 19 de janeiro de 1983 (Regimento 
Interno) promulga a seguinte Resolução: 
  
Art. 1º Fica criada uma Comissão Parlamentar de Inquérito, composta de 
05 (cinco) membros, para, no prazo de 90 (noventa) dias apurar os 
seguintes fatos: 
  
I – Denúncia formulada pelo Deputado Lúcio Merçon, da Tribuna desta 
Casa e pela Imprensa, sobre a existência de “uma caixinha” no 
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo, com 
a finalidade de angariar recursos financeiros para a campanha do pré-
candidato do Partido do Movimento Democrático Brasileiro ao Governo do 
Estado, Deputado Federal Max de Freitas Mauro; 
  
II – Denúncia do Deputado Federal Nyder Barbosa de Menezes que, 
através de jornal e televisão, afirmou que o DER-ES, esteve todo ele a 
serviço da candidatura do Deputado Federal Max Mauro, utilizando, 
portanto, toda a sua estrutura administrativa neste movimento político, 
durante a gestão do Dr. Saturnino Mauro; 
  
III – Acusação do Deputado Federal Nyder Barbosa de Menezes, através 
de jornal e televisão, de que um empresário, ofereceu chaves de carros a 
convencionais do PMDB para obtenção de votos para o Deputado Federal 
Max Mauro, na pré-convenção que escolheria o candidato daquele partido 
ao governo do Estado; 
  
IV – Denúncia do Deputado Lúcio Merçon, aravés da Tribuna da 
Assembléia Legislativa de que, na gestão do Dr. Saturnino Mauro no DER-
ES, houve perseguições a funcionários, que não apoiavam a candidatura 
do Deputado Federal Max Mauro; 
  
V – Denúncia do Deputado Lúcio Merçon de que houve, nos últimos dias 
da administração do Dr. Saturnino Mauro, uma reestruturação nos 
quadros de funcionários do DER, favorecendo somente dezenas de 
servidores simpatizantes do PMDB e da candidatura do Deputado Max 
Mauro, em detrimento de outros servidores com os mesmos direitos; e 
  



VI – Denúncia de que, sem concorrência pública, houve aditamentos de 
diversos contratos de construção de estradas; algumas em andamento e 
outras sem terem sido iniciadas. 
  
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Palácio Domingos Martins, em 24 de junho de 1986. 
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