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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 4.118 
 

Prorroga prazo da Comissão Parlamentar de 

Inquérito, criada pela Resolução nº 3.943, de 06 de 

abril de 2015, e Aditada através da Resolução nº 

3.945, de 28 de abril de 2015, para apurar 

responsabilidades face às denúncias relacionadas às 

matérias que vêm reiteradamente sendo divulgadas 

pela Imprensa deste Estado, sobre a Secretaria de 

Estado da Saúde. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 30, inciso II e art. 59 do 

Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 

2.700, de 15 de julho de 2009, de acordo com a 

aprovação do Requerimento nº 232/2015, na Sessão 

Ordinária do dia 05 de outubro de 2015, promulga a 

seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Ficam prorrogados por mais 90 

(noventa) dias os trabalhos da Comissão Parlamentar 

de Inquérito, criada pela Resolução nº 3.943, de 

06.04.2015, e Aditada através da Resolução nº 3.945, 

de 28.04.2015, para no prazo de 90 (noventa) dias 

apurar responsabilidades face às denúncias 

relacionadas às matérias que vêm reiteradamente 

sendo divulgadas pela Imprensa deste Estado, bem 

como Ofício nº 035/2014 da FEHOFES e Decreto 

3745-R, de 23.12.2014, anexos, que noticiam a 

realização de despesas por parte do Governo do 

Estado sem a existência de empenho, na Secretaria de 

Estado da Saúde, e, ainda, apurar empenhos 

cancelados nas demais Secretarias do Governo, bem 

como todas as despesas e repasses realizados para a 

OS IAPEMESP - Instituto de Pesquisa Medicina 

Saúde Pública, que gerencia o Hospital São Lucas, 

bem como os verdadeiros administradores. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

05 de outubro de 2015. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente  

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

RESOLUÇÃO Nº 4.119 

 

Acrescenta o § 2º ao art. 112 e o § 9º ao art. 269 

da Resolução nº 2.700, de 15.7.2009 - Regimento 

Interno, para assegurar, na prática, que 

autoridades, membros da sociedade civil e 

representantes de entidades se expressem na fase 

do Grande Expediente. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelo artigo 17, inciso XXVI do 

Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 

2.700, de 15 de julho de 2009, promulga a seguinte 

Resolução: 

 

Art. 1º O art. 112 da Resolução nº 2.700, 

de 15.7.2009 - Regimento Interno, passa a vigorar 

acrescido do § 2º, transformando o parágrafo único 

em § 1º, com a seguinte redação: 

 

“Art. 112. (...) 

 

§ 1º (...) 

 

§ 2º No caso de destinação da fase do 

Grande Expediente, conforme previsto 

no caput deste artigo, a Ordem do Dia, 

caso esteja ocorrendo, deverá ser 

interrompida quando faltar 1 (uma) hora 

para o encerramento da sessão.” (NR) 
 

Art. 2º O art. 269 da Resolução nº 2.700, de 

2009, passa a vigorar acrescido do § 9º, com a 

seguinte redação: 

 

“Art. 269. (...) 

 

(...) 

 

§ 9º Na sessão em que ocorrer a Tribuna 

Popular, conforme previsto no caput deste 

artigo, a Ordem do Dia, caso esteja 

ocorrendo, deverá ser interrompida quando 

faltar 1 (uma) hora para o encerramento da 

sessão.” (NR) 

 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de outubro de 2015. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 


