
 

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 
RESOLUÇÃO Nº 5.904, DE 18 DE DEZEMBRO. 

 
Cria a Comenda do Mérito Legislativo 
Agesandro da Costa Pereira, destinada 
a homenagear advogados, juristas e 
magistrados. 

 

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 do Mérito Legislativo Agesandro da Costa 

Pereira no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo – Ales. 
 
Art. 2º A Comenda do Mérito Legislativo Agesandro da Costa Pereira será 

destinada a homenagear advogados, juristas, magistrados e notáveis pela 
advocacia pública, que tenham se destacado no cenário jurídico e por seus feitos 
notórios. 

 
Parágrafo único. A Comenda poderá ser concedida nos âmbitos 

estadual, nacional e internacional. 
 
Art. 3º A Comenda do Mérito Legislativo Agesandro da Costa Pereira será 

conferida a trinta personalidades, anualmente, em Sessão Solene da Ales, que se 
realizará, preferencialmente, no dia 11 do mês de agosto, podendo a Sessão ser 
transferida para data oportuna. 

 
Parágrafo único. Na impossibilidade de o agraciado, por qualquer motivo, 

receber a Comenda na data estabelecida, poderá ser representado por familiar ou 
recebê-la em data oportuna. 

 
Art. 4º A concessão da Comenda do Mérito Legislativo Agesandro da 

Costa Pereira é de competência exclusiva da Ales. 
 
Art. 5º A insígnia da Comenda consistirá numa medalha, tendo na face 

principal, ao centro, em realce, a efígie do patrono, circulado pela frase “Comenda 
Agesandro da Costa Pereira”, bem como o ano de nascimento e de falecimento 



 

 

1929-2018, e no reverso, ao centro, em realce, o brasão do Estado do Espírito 
Santo. 

 
Art. 6º Será concedida à pessoa homenageada, no ato de entrega, um 

diploma de mérito alusivo à distinção, seguindo os padrões já adotados pela Ales, 
de acordo com esta Resolução. 

 
 
 
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio Domingos Martins, em 18 de dezembro de 2018. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

 
 

RAQUEL LESSA 
1ª Secretária 

 
 

ENIVALDO DOS ANJOS 
2º Secretário 

 
Este texto não substitui o publicado no D.P.L. de 09.02.2018. 


