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ATOS LEGISLATIVOS 
 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.655 
 

Cria Comissão Parlamentar de Inquérito, para 
apurar casos de pedofilia no Estado do Espírito 

Santo, na forma que especifica. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 30, 
inciso II e art. 49 do Regimento Interno, aprovado 
pela Resolução nº l.600, de 11 de dezembro de 1991, 
promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica criada uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito, constituída de 05 (cinco) membros, para no 
prazo de 90 (noventa) dias, apurar o vertiginoso 
aumento dos casos de pedofilia no Estado do Espírito 
Santo; suas causas; a atuação e/ou omissão de 
autoridades públicas; e soluções administrativas e 
legislativas para este grave distúrbio social no âmbito 
do Estado.  

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
24 de março de 2009. 

 
ELCIO ALVARES 

Presidente  
MARCELO COELHO 

1º Secretário 
GIVALDO VIEIRA 

2º Secretário 
 
ATAS DAS COMISSÕES PERMANENTES 

E TEMPORÁRIAS 
 

COMISSÃO DE SAÚDE, SANEAMENTO E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA-

AUDIÊNCIA PÚBLICA, DA 2ª SESSÃO 
LEGISLATIVA, DA 16ª LEGISLATURA. 

 
Ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois 
mil e oito, às nove horas, no Plenário “Dirceu 
Cardoso” desta Casa de Leis, com a presidência do 
Deputado Doutor Hércules, reuniu-se a Comissão de 

Saúde, Saneamento e Assistência Social, com a 
presença dos Senhores Deputados: Doutor Hércules, 
Rodrigo Chamoun e Freitas. Ausentes: Theodorico 
Ferraço e  Rafael Favatto.  O Senhor Presidente 
invocou a proteção de Deus, declarou abertos os 
trabalhos da Comissão e informou que  o objetivo da 
audiência era ouvir o Excelentíssimo Dr. Anselmo 
Tozzi, Secretário de Estado de Saúde, que   prestará  
contas dos recursos financeiros aplicados na  área de 
saúde. Informou que foram convidados 
representantes dos poderes públicos Estadual, 
Federal e Municipal e  da sociedade civil. Em 
seguida solicitou o, Sr. Sérgio Sarkis Filho, 
Cerimonialista  para fazer a composição da Mesa, 
que foi composta pelo  Deputado Élcio Álvares, 
Líder do Governo na Assembléia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo;  Dr. Anselmo Tozzi, 
Secretário de Estado da Saúde;   Deputado Rodrigo 
Chamoun e o Sr. Edson Soares Benfica Júnior, 
Prefeito eleito do Município de Alto Rio Novo, 
representando todos os prefeitos, nesta ocasião, e 
também anunciou a presença dos convidados que  
chegaram no decorrer da reunião. O Senhor 
Presidente, Deputado Doutor Hércules, esclareceu 
que a prestação de contas da Secretaria de Saúde do 
Governo do Estado está estabelecida na Lei nº 
8.689/93, e convidou o Sr. Luiz Nivaldo da Silva, 
representante da Federação das Santas Casas e 
Hospitais Filantrópicos para compor a Mesa e 
solicitou ao Sr.  Sérgio Sarkis Filho, Cerimonialista, 
que anunciasse a presença dos convidados chegaram 
no decorrer da reunião. Foi concedida a palavra ao 
Dr. Anselmo Tozzi, Secretário de Estado de Saúde 
para fazer a prestação de contas das aplicações dos 
recursos destinados à saúde. O Senhor Secretário, 
Dr. Anselmo Tozzi, iniciou cumprimentando e 
agradecendo a todos por aquela oportunidade. Disse 
que faria a prestação de contas do ano de 2007 e dos 
três primeiros trimestres de 2008. Falou que houve 
um pequeno contratempo, uma vez que 
comunicaram a ele que a reunião seria às 9h30min. 
Disse que a missão da Secretaria de Estado da Saúde 
é garantir a saúde da população em todos os níveis, 
com qualidade, por meio da gestão moderna e 
eficiente dos recursos públicos destinados à saúde. 
Na  visão dele, há o desejo de que, em 2011, a 
Secretaria de Saúde seja uma instituição reconhecida 
perante a sociedade com valores, compromissos, 
ética, foco no cidadão, solidariedade, transparência e 
eficiência. Disse que as macrofunções da saúde são 
as funções essenciais: o financiamento, a regulação e 
a prestação de serviços. Ressaltou o desejo de 
articular  políticas fortalecedoras em parcerias com 
os municípios e instituições prestadoras de serviços 
e controle social. Garantiu estar trabalhando para 
que o sistema evolua, pois o atual é muito 
fragmentado para um sistema integrado em redes 
tendo como pontos de atenção, centros de 
comunicação, sistemas de apoios logísticos e de 
governanças bem definidos sobre o território 


