
 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.498, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2007. 
 

Institui a Comenda do Mérito 
Farmacêutico Roberto Arnizaut 
Silvares. 

 
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 Fica instituída, na Assembléia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo - Ales, a Comenda do Mérito Farmacêutico Roberto Arnizaut 
Silvares a ser conferida aos profissionais e empresários do segmento 
farmacêutico que se destacam em iniciativas voltadas para promoção da 
saúde da população. 
 
Art. 2º A Comenda do Mérito Farmacêutico será conferida a uma 
personalidade, anualmente, em sessão solene da Ales, que se realizará 
preferencialmente no dia 05 de agosto, podendo ser transferida para data 
oportuna. 
 
Parágrafo único. Na impossibilidade de o agraciado, por qualquer motivo, 
receber a Comenda na data estabelecida, poderá recebê-la em outra data 
junto com outras homenagens prestadas pela Ales. 
 
Art. 3º Cada líder partidário com representação parlamentar na Ales 
poderá sugerir um único nome, que será selecionado em reunião no 
Colégio de Líderes. 
 
Parágrafo único. Os parlamentares, líderes partidários, que indicarem 
uma personalidade, deverão obrigatoriamente apresentar currículo do 
indicado com as atividades desenvolvidas no segmento farmacêutico, para 
análise do Colégio de Líderes e da Mesa Diretora, que procederão às 
pesquisas junto às instituições públicas e/ou órgãos representativos das 
categorias do ramo farmacêutico com o objetivo de emitir parecer a 
respeito da indicação. 
 
Art 4º O prazo de indicação da personalidade a ser homenageada será de 
60 (sessenta) dias antes da data estabelecida para solenidade de entrega 
da Comenda. 



 
Art. 5º A Comenda do Mérito Farmacêutico, cuja concessão é de 
competência exclusiva da Ales, terá suas características definidas por Ato 
da Mesa. 
 
Art. 6º Esta Resolução será regulamentada através de Ato da Mesa até 30 
(trinta) dias após a sua publicação. 
 
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, em 19 de dezembro de 2007. 
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APARECIDA DENADAI 
1º Secretária 

 
PAULO FOLETTO 

2º Secretário 
 
Este texto não substitui o publicado no DPL 20/12/2007. 


