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ATOS LEGISLATIVOS 
 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.878 
 

Prorroga prazo da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, criada pela Resolução nº 2.626, de 09 

de dezembro de 2008, para apurar possíveis 
irregularidades no processo de regularização e 
quitação dos imóveis construídos com finalidade 
social e aqueles repassados a terceiros em razão 
de falência, incorporação, fusão ou aquisição de 

instituição financeira no Estado do Espírito 
Santo, desde o início da década de 1970. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pelo § 3º 
do artigo 59 combinado com o artigo 63 do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 
2.700, de 15 de julho de 2009, de acordo com a 
aprovação do Requerimento nº 296/2010, na 
Sessão Ordinária do dia 06 de dezembro de 
2010, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Ficam prorrogados por mais 03 (três) 
dias os trabalhos da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, criada pela Resolução nº 2.626, de 
09.12.2008. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 06 de dezembro de 2010. 
 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário  

 
ATOS 

 
ATO Nº 1595 

 
Autoriza a formação da Frente Parlamentar 

Estadual pela regulamentação da PEC 29 e pela 
atualização da tabela do SUS. 

 

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 294/2010 do Deputado 
Dr. Hércules e outros, deferido na Sessão 
Ordinária realizada em 06 de dezembro de 
2010, resolve: 
 
Art. 1º Autorizar a formação da Frente 
Parlamentar Estadual pela regulamentação da 
PEC 29 e pela atualização da tabela do SUS, 
conforme previsto na Constituição Federal, 
integrada pelos Deputados Dr. Hércules, Freitas, 
Janete de Sá, Doutor Rafael Favatto, Da Vitória, 
Sérgio Borges, Marcelo Santos, Claudio Vereza, 
Euclério Sampaio, Luzia Toledo, Vandinho 
Leite, Atayde Armani, Givaldo Vieira, Luiz 
Carlos Moreira, Reginaldo Almeida, Rodrigo 
Chamoun, Paulo Roberto e outros que a ela, 
posteriormente, aderirem com os objetivos de:  
 
I – Mobilizar e informar a sociedade capixaba e 
brasileira, além de todas autoridades acerca da 
importância e dos reais benefícios da 
regulamentação da PEC 29 (Proposta de Emenda 
Constitucional) para a saúde pública, bem como 
estudar, programar, discutir e articular com a 
bancada federal e com as demais autoridades, 
para que seja proposta oficialmente a atualização 
da tabela de procedimentos médico/hospitalares 
de todos os prestadores de serviço para o SUS 
(Sistema Único de Saúde). 
 
II – Debater, fomentar e promover o debate 
sobre a necessária regulamentação da PEC 29 e 
pela atualização da tabela do SUS, iniciativas 
que visam aumentar os investimentos na saúde 
pública brasileira. 
 
Art. 2º Após sua instalação, a Frente 
Parlamentar Estadual, elegerá dentre seus 
integrantes, o seu Presidente e o Secretário 
Executivo. 
 
Parágrafo único. Cabe à Frente Parlamentar 
Estadual regulamentação da PEC 29 e pela 
atualização da tabela do SUS, 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 a 
administração pública e regimentais que 
disciplinam a atividade legislativa. 


