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ATOS DO PRESIDENTE 
 

PORTARIA Nº 981 
 

 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 TRANSFERIR, por imperiosa necessidade 
do serviço, as férias regulamentares, referentes ao 
exercício de 2010, marcadas anteriormente conforme 
Portaria nº 594/09, do Diretor-Geral da Secretaria, 
JOSÉ AUGUSTO FREIRE DE MATOS, matrícula 
nº 207027, para serem gozadas integralmente em 
época oportuna. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
15 de dezembro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.884 
 
Institui a Comenda “Julio Biancucci” no âmbito 

da Assembleia Legislativa. 
 
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 Fica instituída, no âmbito da Assembleia 
Legislativa, a Comenda “Julio Biancucci”, a ser 
outorgada na sessão solene em comemoração ao 
Dia do Cozinheiro-Chefe, aos profissionais que 
atuam nas áreas de hotelaria, turismo e 
gastronomia, agências e operadoras de turismo, 
funcionários de órgãos públicos da área de 
turismo, proprietários de restaurantes, pousadas e 
similares e a todos os interessados em identificar 
a gastronomia como ferramenta turística. 
 
Art. 2º A Comenda, a que se refere o artigo 1º, 
será conferida, anualmente, em Sessão Solene da 
Assembleia Legislativa que se realizará, 

preferencialmente, no dia 10 de agosto, podendo 
ser transferida para data oportuna. 
 
Parágrafo único. Não podendo o agraciado, por 
qualquer motivo, receber a Comenda na data 
estabelecida, poderá recebê-la em outra data, 
junto com outras homenagens prestadas na 
Assembleia Legislativa. 
 
Art. 3º Os outorgados com a Comenda terão 
garantidas as seguintes prerrogativas: 
 
I - sessão solene presidida pelo Presidente da 
Assembleia Legislativa ou pelo Vice-Presidente; 
 
II - uso do título da Comenda “Julio Biancucci”, 
seja por extenso, seja por iniciais, ou ambos, 
junto a seu nome, em quaisquer impressos 
pessoais. 
 
Art. 4º A escolha do outorgado obedecerá às 
seguintes formalidades: 
 
I - a Mesa Diretora anunciará, por meio do 
Diário do Poder Legislativo, a abertura do 
período de indicações para o recebimento da 
Comenda e abrirá o prazo máximo de 15 
(quinze) dias para indicação dos nomes; 
 
II - as indicações serão feitas por Deputado, 
bancada ou pela Mesa e serão instruídas com o 
currículo do indicado e com justificativa; 
 
III - a escolha do nome será feita pelo Plenário 
no prazo de 3 (três) sessões ordinárias; 
 
IV - a Mesa fará a chamada nominal dos 
Deputados cujos votos serão anotados; 
 
V - a escolha recairá sobre o candidato que 
obtiver a maioria dos votos. 
 
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 14 de dezembro de 2010. 
 

ELCIO ALVARES 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

GIVALDO VIEIRA 
2º Secretário 


