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RESOLUÇÃO Nº 4.296 

 

Cria a Comenda do Mérito Legislativo “Lei Maria 

da Penha” e dá outras providências. 

 

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 criada, na Assembleia Legislativa, a 

Comenda do Mérito Legislativo “Lei Maria da 

Penha”, que será concedida de acordo com o disposto 

nesta Resolução. 

 

Parágrafo único. A Comenda de que trata este artigo 

será concedida a mulheres que se destacarem na 

sociedade capixaba, por relevantes serviços prestados 

nas áreas de: 

 

I - defesa dos direitos e combate à violência contra 
a mulher; 

 

II - educação e pesquisa científica; 

 

III - promoção da participação política, associativa e 

atividade comunitária em prol da mulher; 

 

IV - profissionalização e emprego da mulher; 

 

V - saúde da mulher; 

 

VI - atividades culturais, artísticas e desportivas. 

 

Art. 2º A Comenda de que trata o art. 1º será 

concedida, anualmente, em sessão solene, a realizar-

se no mês de setembro, quando a Lei nº 11.340, de 

07.8.2006, “Lei Maria da Penha”, entrou em vigor. 

 

Art. 3º Cada um dos 30 (trinta) deputados 

membros da Assembleia Legislativa poderá indicar 

uma mulher a ser homenageada, especificando qual 

a área de atuação, dentre aquelas mencionadas nos 

incisos do parágrafo único do art. 1º desta 

Resolução. 

 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de 

sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

02 de maio de 2016. 

 
THEODORICO FERRAÇO 

Presidente  

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

RESOLUÇÃO Nº 4.297 

 

Institui a Medalha Paulino Viana no âmbito da 

Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo - 

Ales. 

 

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 a Medalha Paulino Viana no 

âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 

Espírito Santo - Ales. 

 

Art. 2º A Medalha Paulino Viana agraciará 

pescadores e pescadoras atuantes no Estado do 

Espírito Santo. 

 

§ 1º A Medalha Paulino Viana será oferecida pela 

Ales, por meio de indicação parlamentar, assinada 

pelo Deputado Estadual proponente, acompanhada 

das assinaturas de, no mínimo, mais 3 (três) dos seus 

pares. 

 

§ 2º A entrega da Medalha Paulino Viana será 

realizada em sessão solene da Ales, anualmente, no 

mês de junho, preferencialmente na segunda 

quinzena, considerando a comemoração do Dia 

Estadual do Pescador, celebrado no dia 29 de junho. 

 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta 

Resolução correrão por conta de dotação 

orçamentária da Ales. 

 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

02 de maio de 2016. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente  

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 4.298 

 

Cria Comissão Parlamentar de Inquérito, para 

apurar as recorrentes denúncias de maus tratos 

contra animais. 
 

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 


