
                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                            
  

 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.497, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2007. 
 

Institui Medalhas de Mérito, no âmbito da 
Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo - Ales, na forma que 
especifica. 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 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 l.600, de 11 de 
dezembro de 1991, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Ficam instituídos o Certificado-Inclusão e o Selo-Inclusão, a serem 
concedidos às pessoas físicas ou jurídicas que adaptarem suas edificações e 
treinarem seus funcionários, eliminando as barreiras arquitetônicas e sociais, a 
fim de garantir o acesso às pessoas com deficiência e idosas. 
 
Art. 1º Fica instituída, no âmbito da Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo - Ales, a Medalha do Mérito Jornalístico Carlos Fernando 
Monteiro Lindenberg, destinada a conferir o reconhecimento deste Poder a 
empresários e/ou executivos do segmento da imprensa, com atuação no 
jornalismo impresso, radiojornalismo, telejornalismo e jornalismo digital, que se 
destacarem através de relevantes contribuições prestadas às suas respectivas 
áreas. 
 
Parágrafo único. Serão conferidas, anualmente, 4 (quatro) Medalhas, 
acompanhadas de diploma correspondente à honraria, sendo congratulado 1 
(um) empresário ou executivo de cada área citada no “caput” deste artigo.  
 
Art. 2º A entrega da Medalha Carlos Fernando Monteiro Lindenberg será 
realizada na Ales, no mês de abril, em Sessão Solene requerida pela Comissão 
de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos. 
 
Parágrafo único. Os nomes dos agraciados com a Medalha serão indicados 
pelos Deputados Estaduais, através de requerimento que contenha a assinatura 
de, no mínimo, 3 (três) parlamentares. 
 
Art. 3º Esta Resolução institui, ainda, no âmbito da Ales, a Medalha do Mérito 
Grazielle Loureiro a ser outorgada aos jornalistas e integrantes da área 



                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                            
  

jornalística do Estado do Espírito Santo, que se destacarem através de 
eficientes serviços prestados à sociedade capixaba. 
 
 
 
 
Art. 4º Serão conferidas, anualmente, 6 (seis) Medalhas, acompanhadas de 
diploma correspondente à honraria, sendo agraciado 1 (um) profissional das 
seguintes áreas de atuação: 
 
I - telejornalismo; 
 
II - radiojornalismo; 
 
III - jornalismo impresso; 
 
IV - jornalismo digital; 
 
V - fotojornalismo; e 
 
VI - cinegrafista. 
 
Art. 5º A entrega da Medalha do Mérito Grazielle Loureiro será realizada 
anualmente na Ales, no mês de novembro, em Sessão Solene realizada para 
esse fim. 
 
Parágrafo único. Os nomes dos agraciados com a Medalha serão indicados 
pelos Deputados Estaduais, através de requerimento que contenha a assinatura 
de, no mínimo, 3 (três) parlamentares.  
 
Art. 6º As Medalhas instituídas por esta Resolução serão elaboradas em 
consonância com as normas adotadas pelo setor competente deste Poder e 
serão concedidas aos primeiros indicados pelos Deputados. 
 
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Palácio Domingos Martins, em 18 de dezembro de 2007. 

 
GUERINO ZANON 

Presidente 
 

APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

 



                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                            
  

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

  
Este texto não substitui o publicado no DPL 19/12/2007. 
 


