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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 

ATOS 
 

 

ATO Nº 676 

 

Autoriza a formação da Frente 

Parlamentar de AIDS do Estado 

do Espírito Santo. 

 

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 

104/2019 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 AIDS do Estado do Espírito 

Santo, 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 

discutir e propor políticas públicas permanentes 

sobre AIDS, visando a redução efetiva da 

transmissão e à minimização dos efeitos, 

inclusive sociais, da doença, além de promover a 

inclusão social e a melhoria da qualidade de vida 

das pessoas. 

 
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 

AIDS do Estado do Espírito Santo, 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 
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ATO Nº 677 

 

Autoriza a formação da Frente 

Parlamentar em Defesa das Bacias 

Rios Jucu e Santa Maria. 

 

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 105/2019 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 

em Defesa das Bacias Rios Jucu e Santa Maria, 

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, ambientalistas, 

associações e entidades de pesquisa, a fim de que em 

parceria com os órgãos ambientais do Poder Público, 

seja possível avançar em ações concretas para que as 

bacias dos Rios Jucu e Santa Maria sejam protegidas 

e despoluídas, eis que são responsáveis pelo 

abastecimento dos moradores da Grande Vitória, ou 

seja, a maioria da população do Estado. 

 

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 das Bacias Rios Jucu e Santa Maria, 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 

 
ATO Nº 678 

 
Autoriza a formação da Frente 

Parlamentar Pelo Fortalecimento do 

Terceiro Setor. 

 

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 106/2019 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 

Pelo Fortalecimento do Terceiro Setor, 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, associações e demais 

entidades, que juntos desenvolvem relevantes 

serviços à Sociedade capixaba e brasileira, razão pela 

qual o setor merece uma atenção especial do Poder 

Público, a fim de que possamos potencializar e 

aprimorar o trabalho desenvolvido. 

 

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 Pelo 

Fortalecimento do Terceiro Setor, 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 

 

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: 
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