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ATOS LEGISLATIVOS 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.336 
 

Admite na ordem do 
Mérito “Domingos 
Martins”. 

 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo 17, XXVI do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 
1600, de 11.12.1991, combinado com os artigos 
2º da Resolução 1.390, de 10.10.1984 e 4º da 
Resolução nº 1391, de 17.10.1984, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
 Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito 
“Domingos Martins” no Grau de “ Cavaleiro” o 
Sr. Adézio de Almeida Lima, concedendo-lhe as 
insígnias e o Diploma do respectivo Grau. 
 
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 
data da sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 14 de novembro de 2006. 

 
CÉSAR COLNAGO 

Presidente 
MARCELO SANTOS 

1º Secretário 
REGINALDO ALMEIDA 

2º Secretário 
 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 320/2006 
 

Institui na Assembléia 
Legislativa do Estado do 
Espírito Santo o evento 
“Deputado Jovem”. 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º Fica instituído, na Assembléia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo, o 

evento “Deputado Jovem”, destinado a 
promover, nos jovens do nosso Estado, o 
conhecimento e a vivência das atividades 
parlamentares, possibilitando-lhes solidificar os 
conceitos amplos de democracia e cidadania, 
desenvolvendo o espírito público e uma visão 
crítica em prol da edificação de um Estado e de 
um País mais justo. 

 
§ 1º Poderão participar do evento alunos  

de Ensino Fundamental , a partir da 6ª série, e do 
Ensino  Médio, de escolas públicas e privadas do 
Estado do Espírito Santo. 

 
§ 2º Caberá as Escolas a indicação e 

controle da participação dos seus respectivos 
alunos. 

 
§ 3º As escolas participantes do evento 

Escolas na Assembléia ficam automaticamente 
cadastradas para o sorteio que contemplará 06 
(seis) escolas, devendo cada uma indicar 05 
(cinco) alunos que participarão do projeto. 
 

§ 4º Os alunos indicados pelas Escolas 
participarão de um treinamento, na Escola do 
Legislativo, onde deverão ser abordados temas 
como o funcionamento do Poder Legislativo, o 
papel dos Deputados e técnicas para elaboração 
de proposições. 

 
§ 5º As despesas com alimentação, 

transporte e, caso necessário, estada dos alunos, 
correrão por conta da ALES. 

 
Art. 4º O evento “Deputado Jovem” será 

constituído de aulas expositivas sobre temas 
previstos no § 4º, do artigo 3º desta Lei e de uma 
Sessão Plenária simulada pelos alunos, destinada 
à apresentação, discussão e votação das 
proposições de autoria dos mesmos. 
 

Art. 5º Os resultados dos trabalhos da 
Sessão Plenária serão organizados em um banco 
de dados para que sirvam de consulta e pesquisa 
para futuros projetos legislativos, podendo, 
inclusive, serem enviados à Mesa, a título de 
sugestão. 
 

Art. 6º O evento acontecerá uma vez por 
ano, no segundo semestre, em data definida, 
conjuntamente, pela Presidência da Escola do 
Legislativo e pela Presidência da ALES. 


