
 

 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 5.837, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018 
 

Cria a Comenda “Dona Ivone Lara” para 
homenagear os destaques nas mais variadas 
modalidades do samba no âmbito do Estado 
do Espírito Santo. 

 
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 a Comenda “Dona Ivone Lara” no âmbito da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo – Ales. 
 
Art. 2º A Comenda será concedida àqueles que atuam ou atuaram nas mais 
variadas modalidades do samba no âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 
§ 1º Cada deputado terá direito a uma indicação, a cada ano, do total de 30 (trinta) 
a serem disponibilizadas, acompanhada da justificativa e do currículo do 
homenageado. 
 
§ 2º A indicação deverá ser feita até 20 (vinte) dias antes do evento. 
 
§ 3º Na falta de indicações correspondentes ao número de comendas previstas, 
compete à Comissão de Cultura e Comunicação Social complementar as 
indicações. 
 
Art. 3º Na impossibilidade de os agraciados, por qualquer motivo, receberem a 
Comenda na data estabelecida, a mesma poderá ser entregue em outra data, 
junto com outras homenagens prestadas pela Ales, mesmo sendo fora de suas 
dependências. 
 
Art. 4º A entrega da Comenda ocorrerá, preferencialmente, em Sessão Solene 
da Ales, a ser realizada na primeira quinzena de dezembro, a coincidir com a 
semana em que ocorre o Dia Nacional do Samba, comemorado no dia 2 de 
dezembro. 
 
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, em 20 de novembro de 2018. 
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