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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

PODER LEGISLATIVO 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 485/07, de autoria do 
Deputado Euclério Sampaio, visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Tadeu de 
Moura Gomes. Esta proposição foi protocolada no 
dia 31/10/07 (trinta e um de outubro de dois mil e 
sete). Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 
 
Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu a esta Douta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, no 
dia 20/11/07 (vinte de novembro  de dois mil e sete) 
para oferecimento de parecer. 
 
Este é o relatório. 
 
 

PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada pelo Exmº Sr. Deputado 
Euclério Sampaio tem como objetivo conceder Título 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor TADEU DE 
MOURA GOMES. 
 
Ao analisar o presente projeto de lei, constata-se que 
o mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único 
e seus incisos, da Carta Magna Estadual, que define 
as competências dos membros parlamentares desta 
Augusta Casa de Leis. 
 
De acordo com a legislação vigente, conclui-se que o 
projeto encontra respaldo legal, visto que segue os 
requisitos estabelecidos pela Resolução Nº 1464 da 
Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
Cumpre ressaltar, que não encontramos óbices legais 
para a tramitação desta matéria, estando a mesma, 
portanto, na conformidade da legislação vigente.  
 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, concluímos 
nosso parecer atestando a legalidade deste projeto, 
opinando pela sua regular tramitação, em 
conformidade com o Regimento Interno desta Casa 
de Leis. 

PARECER Nº 452/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 485/07, de autor ia do Exmº Sr. 
Deputado Euclério Sampaio, visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Tadeu de 
Moura Gomes. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, em 26 de novembro 
de 2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO - Presidente 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO - Relator 

ÉLCIO ÁLVARES 
ELION VARGAS 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 
CLÁUDIO VEREZA 

 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 485/07, de 
autoria do Deputado Euclério Sampaio visa conceder 
título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Tadeu 
de Moura Gomes. Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informado ainda, que o presente projeto é oportuno e 
faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Euclério Sampaio visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Tadeu de 
Moura Gomes. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
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conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 159/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 485/07, de 
autoria do Deputado Euclério Sampaio que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Tadeu de Moura Gomes. 
 
 Plenário “Rui Barbosa” , em 27 de 
novembro de 2007. 
 

Dep. Dr. WOLMAR CAMPOSTRINO – 
Presidente e Relator 

DEP. GIVALDO VIEIRA 
DEP. ROBSON VAILLANT 

 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 486/07, de autoria do 
Exmº Sr. Deputado THEODORICO FERRAÇO, visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor GERALDO AGUIAR DE BRITTO 
VIANNA. Esta proposição foi protocolada no dia 
31/10/07 (trinta e um de outubro   de dois mil e sete). 
Não existe qualquer óbice de natureza constitucional 
e legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 
 
Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu a esta Douta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, no 
dia 20/06/07 (vinte de novembro de dois mil e sete) 
para oferecimento de parecer. 
 
Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada pela  pelo Exmº Sr. Deputado 
THEODORICO FERRAÇO tem como objetivo 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor  GERALDO AGUIAR DE BRITTO 
VIANNA. 
 
Ao analisar o presente projeto de lei, constata-se que 
o mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único 

e seus incisos, da Carta Magna Estadual, que define 
as competências dos membros parlamentares desta 
Augusta Casa de Leis. 
 
De acordo com a legislação vigente, conclui-se que o 
projeto encontra respaldo legal, visto que segue os 
requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 1464 da  
Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
Cumpre ressaltar, que não encontramos óbices legais 
para a tramitação desta matéria, estando a mesma, 
portanto, na conformidade da legislação vigente.  
 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, concluímos 
nosso parecer atestando a legalidade deste projeto, 
opinando pela sua regular tramitação, em 
conformidade com o Regimento Interno desta Casa 
de Leis. 
 

PARECER Nº 453/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 486/07, de autoria do Exmº Sr. 
Deputado THEODORICO FERRAÇO, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
GERALDO AGUIAR DE BRITTO VIANNA. 
 

Plenário “Rui Barbosa” , em 26 de 
novembro de 2007. 

 
THEODORICO FERRAÇO - Presidente 

ÉLCIO ÁLVARES- Relator 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

ELION VARGAS 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

MARCELO SANTOS 
CLÁUDIO VEREZA 

 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 486/07, de 
autoria do Deputado Theodorico Ferraço visa 
conceder título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Geraldo Aguiar de Britto Viana. Não existe 
qualquer óbice de natureza constitucional e legal que 
possa impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informado ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
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para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Luiz Carlos Moreira visa conceder Título 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Geraldo 
Aguiar de Britto Viana. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 158/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 486/07, de 
autoria do Deputado Luiz Carlos Moreira que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Geraldo Aguiar de Britto Viana. 
 
 Plenário “Rui Barbosa” , em 27 de 
novembro de 2007. 
 

Dep. Dr. WOLMAR CAMPOSTRINO – 
Presidente e Relator 

DEP. GIVALDO VIEIRA 
DEP. ROBSON VAILLANT 

 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 487/07, de autoria do 
Deputado Wanildo Sarnáglia, visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor José Sivonaldo 
Alves da Silva. Esta proposição foi protocolada no 
dia 01/11/07 (primeiro de novembro de dois mil e 
sete). Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu a esta Douta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, no 
dia 20/11/07 (vinte de novembro  de dois mil e sete) 
para oferecimento de parecer. 
 
Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada pelo Exmº Sr. Deputado 
Wanildo Sarnáglia tem como objetivo conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor JOSÉ 
SIVONALDO ALVES DA SILVA. 
 
Ao analisar o presente projeto de lei, constata-se que 
o mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único 
e seus incisos, da Carta Magna Estadual, que define 
as competências dos membros parlamentares desta 
Augusta Casa de Leis. 
 
De acordo com a legislação vigente, conclui-se que o 
projeto encontra respaldo legal, visto que segue os 
requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 1464 da 
Assembléia Legislativa, que legisla  sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
Cumpre ressaltar, que não encontramos óbices legais 
para a tramitação desta matéria, estando a mesma, 
portanto, na conformidade da legislação vigente. 
 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, concluímos 
nosso parecer atestando a legalidade deste projeto, 
opinando pela sua regular tramitação, em 
conformidade com o Regimento Interno desta Casa 
de Leis. 
 

PARECER Nº 454/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 487/07, de autoria do Exmº Sr. 
Deputado Wanildo Sarnáglia, visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor José Sivonaldo 
Alves da Silva. 
 

Plenário “Rui Barbosa” , em 26 de 
novembro de 2007. 
 
 

THEODORICO FERRAÇO - Presidente 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO - Relator 

ÉLCIO ÁLVARES 
ELION VARGAS 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 
CLÁUDIO VEREZA 
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COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 487/07, de 
autoria do Deputado Wanildo Sarnáglia visa 
conceder título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor José Sivonaldo Alves da Silva. Não existe 
qualquer óbice de natureza constitucional e legal que 
possa impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informado ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Wanildo Sarnáglia visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ajo Senhor José Sivonaldo 
Alves da Silva. Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 160/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 487/07, de 
autoria do Deputado Wanildo Sarnáglia que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Amaro Coutinho de Oliveira Filho. 
 
 Plenário “Rui Barbosa” , em 27 de 
novembro de 2007. 
 
 

Dep. Dr. WOLMAR CAMPOSTRINO – 
Presidente e Relator 

DEP. GIVALDO VIEIRA 
DEP. ROBSON VAILLANT 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 488/07, de autoria do 
Exmº Sr. Deputado WANILDO SARNÁGLIA, visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora LÍDIA CÉLIA SOARES SANTOS. Esta 
proposição foi protocolada no dia 01/11/07 (Primeiro 
de novembro de dois mil e sete). Não existe qualquer 
óbice de natureza constitucional e legal que possa 
impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informando ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 
 
Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu a esta Douta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, no 
dia 20/11/07 (vinte de novembro  de dois mil e sete) 
para oferecimento de parecer. 
 
Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada pelo Exmº Sr. Deputado 
WANILSO SARNÁGLIA tem como objetivo 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora LÍDIA CÉLIA SOARES SANTOS. 
 
Ao analisar o presente projeto de lei, constata-se que 
o mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único 
e seus incisos, da Carta Magna Estadual, que define 
as competências dos membros parlamentares desta 
Augusta Casa de Leis. 
 
De acordo com a legislação vigente, conclui-se que o 
projeto encontra respaldo legal, visto que segue os 
requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 1464 da  
Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
Cumpre ressaltar, que não encontramos óbices legais 
para a tramitação desta matéria, estando a mesma, 
portanto, na conformidade da legislação vigente.  
 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, concluímos 
nosso parecer atestando a legalidade deste projeto, 
opinando pela sua regular tramitação, em 
conformidade com o Regimento Interno desta Casa 
de Leis. 
 

PARECER Nº 455/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
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do Projeto de Lei nº 488/07, de autoria do Exmº Sr. 
Deputado WANILDO SARNÁGLIA, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense a Senhora 
LÍDIA CÉLIA SOARES SANTOS. 
 

Plenário “Rui Barbosa” , em 26 de 
novembro de 2007. 
 
 

THEODORICO FERRAÇO - Presidente 
ELION VARGAS - Relator 

ÉLCIO ÁLVARES 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 
CLÁUDIO VEREZA 

 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 488/07, de 
autoria do Deputado Wanildo Sarnáglia visa 
conceder título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhora Lídia Célia Soares Santos. Não existe 
qualquer óbice de natureza constitucional e legal que 
possa impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informado ainda, que o presente proje to é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Wanildo Sarnáglia visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense a Senhora Lídia Célia 
Soares Santos. Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 

PARECER Nº 161/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 488/07, de 
autoria do Deputado Wanildo Sarnáglia que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora Lídia Célia Soares Santos. 
 
 Plenário “Rui Barbosa” , em 27 de 
novembro de 2007. 
 

Dep. Dr. WOLMAR CAMPOSTRINO – 
Presidente e Relator 

DEP. GIVALDO VIEIRA 
DEP. ROBSON VAILLANT 

 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 489/07, de 
autoria do Exmº Sr. Deputado WANILDO 
SARNÁGLIA, visa conceder Titulo de Cidadão 
Espírito-Santense a Senhora TERESINHA DE 
GESUS DE PAULA. Esta proposição foi protocolada 
no dia 01/11/07 (Primeiro de novembro de dois mil e 
sete). Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 
 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 20/11/07 (vinte de novembro de 
dois mil e sete) para oferecimento de parecer. 
 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada pelo Exmº Sr. Deputado 
WANILSO SARNÁGLIA tem como objetivo 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora TERESINHA DE GESUS DE PAULA. 
 
Ao analisar o presente projeto de lei, constata-se que 
o mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único 
e seus incisos, da Carta Magna Estadual, que define 
as competências dos membros parlamentares desta 
Augusta Casa de Leis. 
 
De acordo com a legislação vigente, conclui-se que o 
projeto encontra respaldo legal, visto que segue os 
requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 1464 da  
Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
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conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
Cumpre ressaltar, que não encontramos óbices legais 
para a tramitação desta matéria, estando a mesma, 
portanto, na conformidade da legislação vigente.  
 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, concluímos 
nosso parecer atestando a legalidade deste projeto, 
opinando pela sua regular tramitação, em 
conformidade com o Regimento Interno desta Casa 
de Leis. 
 

PARECER Nº 456/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 489/07, de autoria do Exmº Sr. 
Deputado WANILDO SARNÁGLIA, que visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora TERESINHA DE GESUS DE PAULA. 
 
 

Plenário “Rui Barbosa” , em 26 de 
novembro de 2007. 

 
THEODORICO FERRAÇO - Presidente 

ELION VARGAS - Relator 
ÉLCIO ÁLVARES 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

MARCELO SANTOS 
CLÁUDIO VEREZA 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

 O Presente Projeto de Lei nº 489/07, de 
autoria do Deputado Wanildo Sarnáglia visa 
conceder título de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora Teresinha de Gesus de Paula. Não existe 
qualquer óbice de natureza constitucional e legal que 
possa impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informado ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Wanildo Sarnáglia visa conceder Título de 

Cidadão Espírito-Santense a Senhora Teresinha de 
Gesus de Paula. Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requis itos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 
 

PARECER Nº 162/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 489/07, de 
autoria do Deputado Wanildo Sarnáglia que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora Teresinha de Gesus de Paula. 
 
 Plenário “Rui Barbosa” , em 27 de 
novembro de 2007. 
 
 

Dep. Dr. WOLMAR CAMPOSTRINO – 
Presidente e Relator 

DEP. GIVALDO VIEIRA 
DEP. ROBSON VAILLANT 

 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 490/07, de autoria da 
Exmª Sra. Deputada LUZIA TOLEDO, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
ÁECIO NEVES DA CUNHA. Esta proposição foi 
protocolada no dia 01/11/07 (primeiro de novembro 
de dois mil e sete). Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 
 
Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu a esta Douta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, no 
dia 20/06/07 (vinte de novembro de dois mil e sete) 
para oferecimento de parecer. 
 
Este é o relatório. 
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PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada pela Exma Sra. Deputada 
LUZIA TOLEDO tem como objetivo conceder Título 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor  ÁECIO 
NEVES DA CUNHA. 
 
Ao analisar o presente projeto de lei, constata-se que 
o mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único 
e seus incisos, da Carta Magna Estadual, que define 
as competências dos membros parlamentares desta 
Augusta Casa de Leis. 
 
De acordo com a legislação vigente, conclui-se que o 
projeto encontra respaldo legal, visto que segue os 
requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 1464 da  
Assembléia Legisla tiva, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
Cumpre ressaltar, que não encontramos óbices legais 
para a tramitação desta matéria, estando a mesma, 
portanto, na conformidade da legislação vigente.  
 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, concluímos 
nosso parecer atestando a legalidade deste projeto, 
opinando pela sua regular tramitação, em 
conformidade com o Regimento Interno desta Casa 
de Leis. 
 

PARECER Nº 457/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 490/07, da Exmª Sra. Deputada 
LUZIA TOLEDO, que visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor ÁECIO 
NEVES DA CUNHA. 
 

Plenário “Rui Barbosa” , em 26 de 
novembro de 2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO - Presidente 
ÉLCIO ÁLVARES - Relator 

ELION VARGAS 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 
CLÁUDIO VEREZA 

 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 490/07, de 
autoria da Deputada Luzia Toledo visa conceder 

título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Aécio 
Neves da Cunha. Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informado ainda, que o presente projeto é oportuno e 
faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria da 
Deputada Luzia Toledo visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ajo Senhor Aécio Neves 
da Cunha. Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 163/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 490/07, de 
autoria da Deputada Luzia Toledo que visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Aécio 
Neves da Cunha. 
 
 Plenário “Rui Barbosa” , em 27 de 
novembro de 2007. 
 

Dep. Dr. WOLMAR CAMPOSTRINO – 
Presidente e Relator 

DEP. GIVALDO VIEIRA 
DEP. ROBSON VAILLANT 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 491/07, de autoria da 
Exmª Sr. Deputado ELION VARGAS, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
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FERNANDO SOARES FERREIRA MALTA. Esta 
proposição foi protocolada no dia 01/11/07 (um de 
novembro   de dois mil e sete). Não existe qualquer 
óbice de natureza constitucional e legal que possa 
impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informando ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 
 
Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu a esta Douta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, no 
dia 20/06/07 (vinte de novembro de dois mil e sete) 
para oferecimento de parecer. 
 
Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada pela Exma Sr. ELION 
VARGAS tem como objetivo conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor  FERNANDO 
SOARES FERREIRA MALTA. 
 
Ao analisar o presente projeto de lei, constata-se que 
o mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único 
e seus incisos, da Carta Magna Estadual, que define 
as competências dos membros parlamentares desta 
Augusta Casa de Leis. 
 
De acordo com a legislação vigente, conclui-se que o 
projeto encontra respaldo legal, visto que segue os 
requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 1464 da  
Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
Cumpre ressaltar, que não encontramos óbices legais 
para a tramitação desta matéria, estando a mesma, 
portanto, na conformidade da legislação vigente.  
 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, concluímos 
nosso parecer atestando a legalidade deste projeto, 
opinando pela sua regular tramitação, em 
conformidade com o Regimento Interno desta Casa 
de Leis. 
 

PARECER Nº 458/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 491/07, apresentado pela Exmª 
Sr. Deputado , visa conceder Titulo de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor  FERNANDO SOARES 
FERREIRA MALTA 
 
Plenário “Rui Barbosa”, em 26 de novembro de 
2007. 

 

THEODORICO FERRAÇO – Presidente e 
Relator 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
ÉLCIO ÁLVARES 
ELION VARGAS 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 
CLÁUDIO VEREZA 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

 O Presente Projeto de Lei nº 491/07, de 
autoria do Deputado Elion Vargas visa conceder 
título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Fernando Soares Ferreira Malta. Não existe qualquer 
óbice de natureza constitucional e legal que possa 
impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informado ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Elion Vargas visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ajo Senhor Fernando 
Soares Ferreira Malta. Ao analisar o presente projeto 
de lei, constata-se que o mesmo não conflita com o 
art. 63, parágrafo único e seus incisos, da Carta 
Magna Estadual, que define as competências dos 
membros parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 164/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 487/07, de 
autoria do Deputado Elion Vargas que visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Fernando Soares Ferreira Malta. 
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 Plenário “Rui Barbosa”, em 27 de novembro 
de 2007. 
 

Dep. Dr. WOLMAR CAMPOSTRINO – 
Presidente e Relator 

DEP. GIVALDO VIEIRA 
DEP. ROBSON VAILLANT 

 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Proje to de Lei nº 493/07, de autoria do 
Deputado REGINALDO ALMEIDA, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Geraldo de Paula Schüller Filho. Esta proposição foi 
protocolada no dia 01/11/07 (primeiro de novembro 
de dois mil e sete). Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 
 
Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu a esta Douta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, no 
dia 20/11/07 (vinte de novembro  de dois mil e sete) 
para oferecimento de parecer. 
 
Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada pelo Exmº SR. Reginaldo 
Almeida tem como objetivo conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor GERALDO 
DE PAULA SCHULLER FILHO. 
 
Ao analisar o presente projeto de lei, constata-se que 
o mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único 
e seus incisos, da Carta Magna Estadual, que define 
as competências dos membros parlamentares desta 
Augusta Casa de Leis. 
 
De acordo com a legislação vigente, conclui-se que o 
projeto encontra respaldo legal, visto que segue os 
requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 1464 da  
Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
Cumpre ressaltar, que não encontramos óbices legais 
para a tramitação desta matéria, estando a mesma, 
portanto, na conformidade da legislação vigente.  
 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, concluímos 
nosso parecer atestando a legalidade deste projeto, 
opinando pela sua regular tramitação, em 

conformidade com o Regimento Interno desta Casa 
de Leis. 

 
PARECER Nº 459/2007 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 49307, de autoria do Exmº Sr. 
Deputado REGINALDO ALMEIDA que visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor GERALDO DE PAULA SCHULLER 
FILHO. 
 
Plenário “Rui Barbosa”, em 26 de novembro de 
2007. 

 
THEODORICO FERRAÇO - Presidente  e Relator 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO -  
ÉLCIO ÁLVARES 
ELION VARGAS 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 
CLÁUDIO VEREZA 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

 O Presente Projeto de Lei nº 493/07, de 
autoria do Deputado Reginaldo Almeida visa 
conceder título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Geraldo de Paula Schüller Filho. Não existe 
qualquer óbice de natureza constitucional e legal que 
possa impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informado ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Reginaldo Almeida visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ajo Senhor Geraldo de 
Paula Schüller Filho. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
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segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 165/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 493/07, de 
autoria do Deputado Reginaldo Almeida que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Geraldo de Paula Schüller Filho. 
 
 Plenário “Rui Barbosa” , em 27 de 
novembro de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI – 
Presidente e Relator 
GIVALDO VIEIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 494/07, de autoria do 
Deputado REGINALDO ALMEIDA, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Everaldo Dias Pereira. Esta proposição foi 
protocolada no dia 01/11/07 (primeiro de novembro 
de dois mil e sete). Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 
 
Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu a esta Douta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, no 
dia 20/11/07 (vinte de novembro  de dois mil e sete) 
para oferecimento de parecer. 
 
Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada pelo Exmº SR. Reginaldo 
Almeida tem como objetivo conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor EVERALDO 
DIAS PEREIRA. 
 
Ao analisar o presente projeto de lei, constata-se que 
o mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único 
e seus incisos, da Carta Magna Estadual, que define 

as competências dos membros parlamentares desta 
Augusta Casa de Leis. 
 
De acordo com a legislação vigente, conclui-se que o 
projeto encontra respaldo legal, visto que segue os 
requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 1464 da  
Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
Cumpre ressaltar, que não encontramos óbices legais 
para a tramitação desta matéria, estando a mesma, 
portanto, na conformidade da legislação vigente.  
 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, concluímos 
nosso parecer atestando a legalidade deste projeto, 
opinando pela sua regular tramitação, em 
conformidade com o Regimento Interno desta Casa 
de Leis. 
 

PARECER Nº 460/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 494/07, de autoria do Exmº Sr. 
Deputado REGINALDO ALMEIDA que visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor EVERALDO DIAS PEREIRA. 
 

Plenário “Rui Barbosa” , em 26 de 
novembro de 2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO - Presidente 
ELION VARGAS – Relator 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
ÉLCIO ÁLVARES 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 
CLÁUDIO VEREZA 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 494/07, de 
autoria do Deputado Reginaldo Almeida visa 
conceder título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Everaldo Dias Pereira. Não existe qualquer 
óbice de natureza constitucional e legal que possa 
impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informado ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
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 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Reginaldo Almeida visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Everaldo Dias 
Pereira. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 166/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 494/07, de 
autoria do Deputado Reginaldo Almeida que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Everaldo Dias Pereira. 
 
 Plenário “Rui Barbosa” , em 27 de 
novembro de 2007. 
 

Dep. Dr. WOLMAR CAMPOSTRINO – 
Presidente e Relator 

DEP. GIVALDO VIEIRA 
DEP. ROBSON VAILLANT 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 495/07, de autoria do 
Deputado Da Vitória, visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Getulio Marcos 
Pereira Neves. Esta proposição foi protocolada no dia 
01/11/07 (primeiro de novembro de dois mil e sete). 
Não existe qualquer óbice de natureza constitucional 
e legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 
 
Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu a esta Douta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, no 

dia 20/11/07 (vinte de novembro de dois mil e sete) 
para oferecimento de parecer. 
 
Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada pelo Exmº Sr. Deputado Da 
Vitória tem como objetivo conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor GETULIO 
MARCOS PEREIRA NEVES. 
 
Ao analisar o presente projeto de lei, constata-se que 
o mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único 
e seus incisos, da Carta Magna Estadual, que define 
as competências dos membros parlamentares desta 
Augusta Casa de Leis. 
 
De acordo com a legislação vigente, conclui-se que o 
projeto encontra respaldo legal, visto que segue os 
requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 1464 da  
Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
Cumpre ressaltar, que não encontramos óbices legais 
para a tramitação desta matéria, estando a mesma, 
portanto, na conformidade da legislação vigente.  
 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, concluímos 
nosso parecer atestando a legalidade deste projeto, 
opinando pela sua regular tramitação, em 
conformidade com o Regimento Interno desta Casa 
de Leis. 
 

PARECER Nº 462/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 495/07, de autoria do Exmº  Sr. 
Deputado Da Vitória  que visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Getulio Marcos 
Pereira Neves. 
 

Plenário “Rui Barbosa” , em 26 de 
novembro de  2007. 
 

Dep. Theodorico Ferraço 
Presidente  

Dep. Marcelo Santos  
Relator 

Dep. Dr. Rafael Favatto 
Membro 

Dep. Élcio Álvares 
Membro 

Dep. Dr. Wolmar Campostrini 
Membro 

Dep. Elion Vargas  
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Membro 
Dep. Cláudio Vereza 

Membro 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 495/07, de 
autoria do Deputado Josias da Vitória visa conceder 
título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Getúlio Marcos Pereira Neves. Não existe qualquer 
óbice de natureza constitucional e legal que possa 
impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informado ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Josias da Vitória visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Getúlio Marcos 
Pereira Neves. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 167/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 495/07, de 
autoria do Deputado Josias da Vitória que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Getúlio Marcos Pereira Neves. 
 
 Plenário “Rui Barbosa” , em 27 de 
novembro de 2007. 
 

DOUTOR  WOLMAR CAMPOSTRINI – 
Presidente e Relator 
GIVALDO VIEIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 496/07, de autoria do 
Exmº Sr. Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO, visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora ELOÁ ALVES FERREIRA DE MATTOS. 
Esta proposição foi protocolada no dia 31/10/07 
(Trinta e um de outubro de dois mil e sete). Não 
existe qualquer óbice de natureza constitucional e 
legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 
 
Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu a esta Douta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, no 
dia 20/11/07 (vinte de novembro  de dois mil e sete) 
para oferecimento de parecer. 
 
Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada pelo Exmº Sr. Deputado 
EUCLÉRIO SAMPAIO tem como objetivo conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense a Senhora 
ELOÁ ALVES FERREIRA DE MATTOS. 
 
Ao analisar o presente projeto de lei, constata-se que 
o mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único 
e seus incisos, da Carta Magna Estadual, que define 
as competências dos membros parlamentares desta 
Augusta Casa de Leis. 
 
De acordo com a legislação vigente, conclui-se que o 
projeto encontra respaldo legal, visto que segue os 
requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 1464 da 
Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
Cumpre ressaltar, que não encontramos óbices legais 
para a tramitação desta matéria, estando a mesma, 
portanto, na conformidade da legislação vigente.  
 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, concluímos 
nosso parecer atestando a legalidade deste projeto, 
opinando pela sua regular tramitação, em 
conformidade com o Regimento Interno desta Casa 
de Leis. 
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PARECER Nº 461/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 496/07, de autoria do Exmº Sr. 
Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense a Senhora 
ELOÁ ALVES FERREIRA DE MATTOS. 
 

Plenário “Rui Barbosa” , em 26 de 
novembro de 2007. 

 
Dep. Theodorico Ferraço 

Presidente  
Dep. Dr. Wolmar Campostrini 

Relator 
Dep. Marcelo Santos  

Membro 
Dep. Dr. Rafael Favatto 

Membro 
Dep. Élcio Álvares 

Membro 
Dep. Elion Vargas 

Membro 
Dep. Cláudio Vereza 

Membro 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 496/07, de 
autoria do Deputado Euclério Sampaio visa conceder 
título de Cidadão Espírito-Santense a Senhora Eloá 
Alves Ferreira Mattos. Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informado ainda, que o presente projeto é oportuno e 
faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Euclério Sampaio visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense a Senhora Eloá Alves 
Ferreira de Mattos. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 

Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 168/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 496/07, de 
autoria do Deputado Euclério Sampaio que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora Eloá Alves Ferreira de Mattos. 
 
 Plenário “Rui Barbosa” , em 27 de 
novembro de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI – 
Presidente e Relator 
GIVALDO VIEIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 497/07, de autoria do 
Deputado Euclério Sampaio, visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense a Senhora Maria Cristina 
Capanema Ferreira ribeiro. Esta proposição foi 
protocolada no dia 31/10/07 (trinta e um de outubro 
de dois mil e sete). Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 
 
Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu a esta Douta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, no 
dia 20/11/07 (vinte de novembro de dois mil e sete) 
para oferecimento de parecer. 
 
Este é o relatório. 

 
PARECER DO RELATOR 

 
A matéria apresentada pelo Exmº Sr. Deputado 
Euclério Sampaio tem como objetivo conceder Título 
de Cidadão Espírito-Santense a Senhora MARIA 
CRISTINA CAPANEMA FERREIRA RIBEIRO. 
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Ao analisar o presente projeto de lei, constata-se que 
o mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único 
e seus incisos, da Carta Magna Estadual, que define 
as competências dos membros parlamentares desta 
Augusta Casa de Leis. 
 
De acordo com a legislação vigente, conclui-se que o 
projeto encontra respaldo legal, visto que segue os 
requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 1464 da  
Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
Cumpre ressaltar, que não encontramos óbices legais 
para a tramitação desta matéria, estando a mesma, 
portanto, na conformidade da legislação vigente. 
 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, concluímos 
nosso parecer atestando a legalidade deste projeto, 
opinando pela sua regular tramitação, em 
conformidade com o Regimento Interno desta Casa 
de Leis. 
 

PARECER Nº 463/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 497/07, de autoria do Exmº  Sr. 
Deputado Euclério Sampaio que visa conceder Titulo 
de Cidadão Espírito-Santense a Senhora Maria 
Cristina Capanema Ferreira Ribeiro. 
 
Plenário “Rui Barbosa”, em 26 de novembro de 
2007. 

 
THEODORICO FERRAÇO - Presidente 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI - Relator 
ÉLCIO ÁLVARES 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
ELION VARGAS 

MARCELO SANTOS 
CLÁUDIO VEREZA 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

 O Presente Projeto de Lei nº 497/07, de 
autoria do Deputado Euclério Sampaio visa conceder 
título de Cidadão Espírito-Santense a Senhora Maria 
Cristina Capanema Ferreira. Não existe qualquer 
óbice de natureza constitucional e legal que possa 
impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informado ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Euclério Sampaio visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense a Senhora Maria Cristina 
Capanema Ferreira. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 169/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 497/07, de 
autoria do Deputado Euclério Sampaio que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora Maria Cristina Capanema Ferreira. 
 
 Plenário “Rui Barbosa” , em 27 de 
novembro de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINO – 
Presidente e Relator 
GIVALDO VIEIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 498/07, de autoria da 
MESA DIRETORA, visa conceder Titulo de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Wanderson Alonso 
Leite. Esta proposição foi protocolada no dia 
31/10/07 (trinta e um de outubro   de dois mil e sete). 
Não existe qualquer óbice de natureza constitucional 
e legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 
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Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu a esta Douta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, no 
dia 20/06/07 (vinte de novembro de dois mil e sete) 
para oferecimento de parecer. 
 
Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada pela Mesa Diretora tem como 
objetivo conceder Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor  WANDERSON ALONSO 
LEITE. 
 
Ao analisar o presente projeto de lei, constata-se que 
o mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único 
e seus incisos, da Carta Magna Estadual, que define 
as competências dos membros parlamentares desta 
Augusta Casa de Leis. 
 
De acordo com a legislação vigente, conclui-se que o 
projeto encontra respaldo legal, visto que segue os 
requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 1464 da  
Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
Cumpre ressaltar, que não encontramos óbices legais 
para a tramitação desta matéria, estando a mesma, 
portanto, na conformidade da legislação vigente. 
 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, concluímos 
nosso parecer atestando a legalidade deste projeto, 
opinando pela sua regular tramitação, em 
conformidade com o Regimento Interno desta Casa 
de Leis. 
 

PARECER Nº  464/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 498/07, de autoria da MESA 
DIRETORA, que visa conceder Titulo de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Wanderson Alonso 
Leite 
 
Plenário “Rui Barbosa”, em 26 de novembro de 
2007. 

 
Dep. Theodorico Ferraço 

Presidente  
Dep. Élcio Álvares 

Relator 
Dep. Marcelo Santos  

Membro 
Dep. Dr. Rafael Favatto 

Membro 

Dep. Dr. Wolmar Campostrini 
Membro 

Dep. Elion Vargas  
Membro 

Dep. Cláudio Vereza 
Membro 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

 O Presente Projeto de Lei nº 498/07, de 
autoria da Mesa Diretora visa conceder título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Wanderson 
Alonso Leite. Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informado 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria da Mesa 
Diretora visa conceder Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor Wanderson Alonso Leite. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 170/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 498/07, de 
autoria da Mesa Diretora que visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Wanderson 
Alonso Leite. 
 
 Plenário “Rui Barbosa” , em 27 de 
novembro de 2007. 



16 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 04 de dezembro de 2007 

DOUTOR  WOLMAR CAMPOSTRINO – 
Presidente e Relator 
GIVALDO VIEIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 499/07, de autoria da 
MESA DIRETORA, visa conceder Titulo de Cidadão 
Espírito-Santense a Senhora Edna Arduin Venturini. 
Esta proposição foi protocolada no dia 01/11/07 
(primeiro de novembro  de dois mil e sete). Não 
existe qualquer óbice de natureza constitucional e 
legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 
 
Em seguida, a presente proposição foi enviada a 
DLCPT, que remeteu a esta Douta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, no 
dia 12/11/07 (doze de novembro  de dois mil e sete) 
para oferecimento de parecer. 
 
Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada pela Mesa Diretora tem como 
objetivo conceder Título de Cidadão Espírito-
Santense a Senhora EDNA ARDUIN VENTURINI. 
 
Ao analisar o presente projeto de lei, constata-se que 
o mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único 
e seus incisos, da Carta Magna Estadual, que define 
as competências dos membros parlamentares desta 
Augusta Casa de Leis. 
 
De acordo com a legislação vigente, conclui-se que o 
projeto encontra respaldo legal, visto que segue os 
requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 1464 da  
Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
Cumpre ressaltar, que não encontramos óbices legais 
para a tramitação desta matéria, estando a mesma, 
portanto, na conformidade da legislação vigente.  
 
 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, concluímos 
nosso parecer atestando a legalidade deste projeto, 
opinando pela sua regular tramitação, em 
conformidade com o Regimento Interno desta Casa 
de Leis. 

PARECER Nº 465/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 499/07, de autoria da MESA 
DIRETORA, visa conceder Titulo de Cidadão 
Espírito-Santense a Senhora Edna Arduin Venturini. 
 
Plenário “Rui Barbosa”, em 26 de novembro de 
2007. 

 
Dep. Theodorico Ferraço 

Presidente  
Dep. Élcio Álvares 

Relator 
Dep. Marcelo Santos  

Membro 
Dep. Dr. Rafael Favatto 

Membro 
Dep. Dr. Wolmar Campostrini 

Membro 
Dep. Elion Vargas  

Membro 
Dep. Cláudio Vereza 

Membro 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 499/07, de 
autoria da Mesa Diretora visa conceder título de 
Cidadão Espírito-Santense a Senhora Edna Arduin 
Venturini. Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informado 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria da Mesa 
Diretora visa conceder Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor Edna Arduin Venturini. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
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 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência  do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 171/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 499/07, de 
autoria da Mesa Diretora que visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Edna Arduin 
Venturini. 
 
 Plenário “Rui Barbosa” , em 27 de 
novembro de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINO – 
Presidente e Relator 
GIVALDO VIEIRA 

ROBSON VAILLANT 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 500/07, de autoria da 
MESA DIRETORA, visa conceder Titulo de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Sérgio Carlos Torres. 
Esta proposição foi protocolada no dia 01/11/07 
(primeiro de novembro  de dois mil e sete). Não 
existe qualquer óbice de natureza constitucional e 
legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 
 
Em seguida, a presente proposição foi enviada a 
DLCPT, que remeteu a esta Douta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, no 
dia 12/11/07 (doze de novembro  de dois mil e sete) 
para oferecimento de parecer. 
 
Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada pela Mesa Diretora tem como 
objetivo conceder Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor Sérgio Carlos Torres. 
 
Ao analisar o presente projeto de lei, constata-se que 
o mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único 

e seus incisos, da Carta Magna Estadual, que define 
as competências dos membros parlamentares desta 
Augusta Casa de Leis. 
 
De acordo com a legislação vigente, conclui-se que o 
projeto encontra respaldo legal, visto que segue os 
requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 1464 da  
Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
Cumpre ressaltar, que não encontramos óbices legais 
para a tramitação desta matéria, estando a mesma, 
portanto, na conformidade da legislação vigente.  
 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, concluímos 
nosso parecer atestando a legalidade deste projeto, 
opinando pela sua regular tramitação, em 
conformidade com o Regimento Interno desta Casa 
de Leis. 
 

PARECER Nº 466/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 500/07, de autoria da MESA 
DIRETORA, que visa conceder Titulo de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor Sérgio Carlos Torres. 
 

Plenário “Rui Barbosa” , em 26 de 
novembro de  2007. 

 
Dep. Theodorico Ferraço 

Presidente  
Dep. Élcio Álvares 

Relator 
Dep. Marcelo Santos  

Membro 
Dep. Dr. Rafael Favatto 

Membro 
Dep. Dr. Wolmar Campostrini 

Membro 
Dep. Elion Vargas  

Membro 
Dep. Cláudio Vereza 

Membro 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 500/07, de 
autoria da Mesa Diretora visa conceder título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Sérgio Carlos 
Torres. Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informado 
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ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria da Mesa 
Diretora visa conceder Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor Sérgio Carlos Torres. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 172/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 500/07, de 
autoria da Mesa Diretora que visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Sérgio Carlos 
Torres. 
 
 Plenário “Rui Barbosa” , em 27 de 
novembro de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINO –
GIVALDO VIEIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 502/07, de autoria da 
Exmª Sra. Deputada LUZIA TOLEDO, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
GILBERTO RIGOLON. Esta proposição foi 
protocolada no dia 05/11/07 (cinco de novembro de 
dois mil e sete). Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 

informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 
 
Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu a esta Douta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, no 
dia 20/06/07 (vinte de novembro de dois mil e sete) 
para oferecimento de parecer. 
 
Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada pela Exma Sra. Deputada 
LUZIA TOLEDO tem como objetivo conceder Título 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor  
GILBERTO RIGOLON. 
 
Ao analisar o presente projeto de lei, constata-se que 
o mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único 
e seus incisos, da Carta Magna Estadual, que define 
as competências dos membros parlamentares desta 

Augusta Casa de Leis. 
 
De acordo com a legislação vigente, conclui-se que o 
projeto encontra respaldo legal, visto que segue os 
requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 1464 da  
Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
Cumpre ressaltar, que não encontramos óbices legais 
para a tramitação desta matéria, estando a mesma, 
portanto, na conformidade da legislação vigente.  
 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, concluímos 
nosso parecer atestando a legalidade deste projeto, 
opinando pela sua regular tramitação, em 
conformidade com o Regimento Interno desta Casa 
de Leis. 

 
PARECER Nº 467/2007 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 502/07, apresentado pela Exmª 
Sra. Deputada LUZIA TOLEDO, que visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
GILBERTO RIGOLON. 
 
 Plenário “Rui Barbosa” , em 26 de 
novembro de 2007. 

 
Dep. Theodorico Ferraço 

Presidente 
Dep. Élcio Álvares 

Relator 
Dep. Marcelo Santos  



Vitória-ES, terça-feira, 04 de dezembro de 2007 Diário do Poder Legislativo - 19 

Membro 
Dep. Dr. Rafael Favatto 

Membro 
Dep. Dr. Wolmar Campostrini 

Membro 
Dep. Elion Vargas  

Membro 
Dep. Cláudio Vereza 

Membro 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 502/07, de 
autoria da Deputada Luzia Toledo visa conceder 
título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Gilberto Rigolon. Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informado ainda, que o presente projeto é oportuno e 
faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria da 
Deputada luzia Toledo visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Gilberto 
Rigolon. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 
 

PARECER Nº 173/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 502/07, de 
autoria da Deputada Luzia Toledo que visa conceder 

Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Gilberto Rigolon. 
 
 Plenário “Rui Barbosa” , em 27 de 
novembro de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINO – 
Presidente e Relator 
GIVALDO VIEIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 503/07, de autoria do 
Deputado Cacau Lorenzoni, visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Ademir Pereira 
de Souza. Esta proposição foi protocolada no dia 
05/11/07 (cinco de novembro de dois mil e sete). Não 
existe qualquer óbice de natureza constitucional e 
legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 
 
Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu a esta Douta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, no 
dia 20/11/07 (vinte de novembro de dois mil e sete) 
para oferecimento de parecer. 
 
Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada pelO Exmº Sr. Deputado 
Cacau Lorenzoni  tem como objetivo conceder Título 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor  ADEMIR 
PEREIRA DE SOUZA. 
 
Ao analisar o presente projeto de lei, constata-se que 
o mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único 
e seus incisos, da Carta Magna Estadual, que define 
as competências dos membros parlamentares desta 
Augusta Casa de Leis. 
 
De acordo com a legislação vigente, conclui-se que o 
projeto encontra respaldo legal, visto que segue os 
requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 1464 da  
Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
Cumpre ressaltar, que não encontramos óbices legais 
para a tramitação desta matéria, estando a mesma, 
portanto, na conformidade da legislação vigente.  
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Posto isto, pelas razões acima aduzidas, concluímos 
nosso parecer atestando a legalidade deste projeto, 
opinando pela sua regular tramitação, em 
conformidade com o Regimento Interno desta Casa 
de Leis. 
 

PARECER Nº 468/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 503/07, de autoria do Exmº  Sr. 
Deputado Cacau Lorenzoni que visa conceder Titulo 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Ademir 
Pereira de Souza. 
 
Plenário “Rui Barbosa”, em  26  de novembro de  
2007. 
 

Dep. Theodorico Ferraço 
Presidente  

Dep. Marcelo Santos  
Relator 

Dep. Élcio Álvares 
Membro 

Dep. Dr. Rafael Favatto 
Membro 

Dep. Dr. Wolmar Campostrini 
Membro 

Dep. Elion Vargas  
Membro 

Dep. Cláudio Vereza 
Membro 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

 O Presente Projeto de Lei nº 503/07, de 
autoria do Deputado Cacau Lorenzoni visa conceder 
título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Ademir Pereira de Souza. Não existe qualquer óbice 
de natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informado ainda, que o presente projeto é oportuno e 
faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Cacau Lorenzoni visa conceder Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Ademir Pereira 
de Souza. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 174/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 503/07, de 
autoria do Deputado Cacau Lorenzoni que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Ademir Pereira de Souza. 
 
 Plenário “Rui Barbosa” , em 27 de 
novembro de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINO – 
Presidente e Relator 
GIVALDO VIEIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 504/07, de autoria do 
Deputado Cacau Lorenzoni que visa conceder Titulo 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Paulo 
Roberto de Castro Batista. Esta proposição foi 
protocolada no dia 05/11/07 (cinco de novembro de 
dois mil e sete). Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 
 
Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu a esta Douta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, no 
dia 20/11/07 (vinte de novembro de dois mil e sete) 
para oferecimento de parecer. 
 
 
Este é o relatório. 
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PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada pelo Exmº Sr. Deputado 
Cacau Lorenzoni tem como objetivo conceder Título 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor PAULO 
ROBERTO DE CASTRO BATISTA. 
 
Ao analisar o presente projeto de lei, constata-se que 
o mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único 
e seus incisos, da Carta Magna Estadual, que define 
as competências dos membros parlamentares desta 
Augusta Casa de Leis. 
 
De acordo com a legislação vigente, conclui-se que o 
projeto encontra respaldo legal, visto que segue os 
requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 1464 da  
Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
Cumpre ressaltar, que não encontramos óbices legais 
para a tramitação desta matéria, estando a mesma, 
portanto, na conformidade da legislação vigente.  
 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, concluímos 
nosso parecer atestando a legalidade deste projeto, 
opinando pela sua regular tramitação, em 
conformidade com o Regimento Interno desta Casa 
de Leis. 

 
PARECER Nº  469/2007 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 504/07, de autoria do Exmº  Sr. 
Deputado Cacau Lorenzoni que visa conceder Titulo 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Paulo 
Roberto de Castro Batista. 
 
 

Plenário “Rui Barbosa” , em 26 de 
novembro de  2007. 
 
 

Dep. Theodorico Ferraço 
Presidente  

Dep. Dr. Wolmar Campostrini 
Relator 

Dep. Élcio Álvares 
Membro 

Dep. Dr. Rafael Favatto 
Membro 

Dep. Marcelo Santos  
Membro 

Dep. Elion Vargas 
Membro 

Dep. Cláudio Vereza 
Membro 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 504/07, de 
autoria do Deputado Cacau Lorenzoni visa conceder 
título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Paulo 
Roberto de Castro Batista. Não existe qualquer óbice 
de natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informado ainda, que o presente projeto é oportuno e 
faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Cacau Lorenzoni visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Paulo Roberto 
de Castro Batista. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 175/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 504/07, de 
autoria do Deputado Cacau Lorenzoni que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Paulo Roberto de Castro Batista. 
 
 Plenário “Rui Barbosa” , em 27 de 
novembro de 2007. 
 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINO – 
Presidente e Relator 
GIVALDO VIEIRA 

ROBSON VAILLANT 



22 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 04 de dezembro de 2007 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 505/07, de autoria do 
Deputado REGINALDO ALMEIDA, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Silas 
Malafaia. Esta proposição foi protocolada no dia 
05/11/07 (cinco dias de novembro de dois mil e sete). 
Não existe qualquer óbice de natureza constitucional 
e legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 
 
Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu a esta Douta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, no 
dia 20/11/07 (vinte de novembro  de dois mil e sete) 
para oferecimento de parecer. 
 
Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada pelo Exmº SR. Reginaldo 
Almeida tem como objetivo conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor SILAS 
MALAFAIA. 
 
Ao analisar o presente projeto de lei, constata-se que 
o mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único 
e seus incisos, da Carta Magna Estadual, que define 
as competências dos membros parlamentares desta 
Augusta Casa de Leis. 
 
De acordo com a legislação vigente, conclui-se que o 
projeto encontra respaldo legal, visto que segue os 
requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 1464 da  
Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
Cumpre ressaltar, que não encontramos óbices legais 
para a tramitação desta matéria, estando a mesma, 
portanto, na conformidade da legislação vigente.  
 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, concluímos 
nosso parecer atestando a legalidade deste projeto, 
opinando pela sua regular tramitação, em 
conformidade com o Regimento Interno desta Casa 
de Leis. 
 

PARECER Nº 470/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 

do Projeto de Lei nº 505/07, de autoria do Exmº Sr. 
Deputado REGINALDO ALMEIDA que visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor SILAS MALAFAIA. 
 

Plenário “Rui Barbosa” , em  26  de 
novembro  de  2007. 

 
Dep. Theodorico Ferraço 

Presidente  
Dep. Theodorico Ferraço 

Relator 
Dep. Dr. Wolmar Campostrini 

Membro 
Dep. Élcio Álvares 

Membro 
Dep. Dr. Rafael Favatto 

Membro 
Dep. Marcelo Santos  

Membro 
Dep. Elion Vargas  

Membro 
Dep. Cláudio Vereza 

Membro 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 505/07, de 
autoria do Deputado Reginaldo Almeida visa 
conceder título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Silas Malafaia. Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informado ainda, que o presente projeto é oportuno e 
faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Reginaldo Almeida visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Silas Malafaia. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
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conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 176/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 505/07, de 
autoria do Deputado Reginaldo Almeida que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Silas Malafaia. 
 
 Plenário “Rui Barbosa” , em 27 de 
novembro de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINO – 
Presidente e Relator 
GIVALDO VIEIRA 

ROBSON VAILLANT 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 506/07, de autoria do 
Deputado Dr.RAFAEL FAVATTO, visa conceder 
Titulo Cidadão Espírito –Santense ao Senhor 
ANDRÉ LUIZ DA ROCHA FURTADO . Esta 
proposição foi protocolada no dia 05/11/07 (cinco de 
novembro  de dois mil e sete). Não existe qualquer 
óbice de natureza constitucional e legal que possa 
impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informando ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 
 
Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu a esta Douta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, no 
dia 20/11/07 (Vinte de novembro  de dois mil e sete) 
para oferecimento de parecer. 
 
Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada pelo Exmº Sr. Dr. Rafael 
Favatto tem como objetivo conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor.ANDRÉ LUIZ 
DA ROCHA FURTADO . 
 
Ao analisar o presente projeto de lei, constata-se que 
o mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único 
e seus incisos, da Carta Magna Estadual, que define 
as competências dos membros parlamentares desta 
Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-se que o 
projeto encontra respaldo legal, visto que segue os 
requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 1464 da  
Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
Cumpre ressaltar, que não encontramos óbices legais 
para a tramitação desta matéria, estando a mesma, 
portanto, na conformidade da legislação vigente.  
 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, concluímos 
nosso parecer atestando a legalidade deste projeto, 
opinando pela sua regular tramitação, em 
conformidade com o Regimento Interno desta Casa 
de Leis. 
 

PARECER Nº 471/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 506/07, de autoria do Exmº Sr. 
Deputado DR. RAFAEL FAVATTO que visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor ANDRÉ LUIZ DA ROCHA FURTADO. 
 

Plenário “Rui Barbosa” , em 26 de 
novembro  de  2007. 

 
Dep. Theodorico Ferraço 

Presidente  
Dep. Theodorico Ferraço 

Relator 
Dep. Dr. Wolmar Campostrini 

Membro 
Dep. Élcio Álvares 

Membro 
Dep. Dr. Rafael Favatto 

Membro 
Dep. Marcelo Santos  

Membro 
Dep. Elion Vargas  

Membro 
Dep. Cláudio Vereza 

Membro 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 506/07, de 
autoria do Deputado Dr. Rafael Favatto visa conceder 
título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor André 
Luiz da Rocha Furtado. Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
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informado ainda, que o presente projeto é oportuno e 
faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Doutor Rafael Favatto visa conceder Título 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor André Luiz 
da Rocha Furtado. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 177/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 506/07, de 
autoria do Deputado Doutor Rafael Favatto que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor André Luiz da Rocha Furtado. 
 
 Plenário “Rui Barbosa” , em 27 de 
novembro de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINO – 
Presidente e Relator 
GIVALDO VIEIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 507/07, de autoria do 
Deputado Dr.RAFAEL FAVATTO, visa conceder 
Titulo Cidadão Espírito –Santense ao Senhor 
ROGÉRIO CRUZ SILVA . Esta proposição foi 
protocolada no dia 05/11/07 (cinco de novembro  de 
dois mil e sete). Não existe qualquer óbice de 

natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 
 
Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu a esta Douta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, no 
dia 20/11/07 (Vinte de novembro  de dois mil e sete) 
para oferecimento de parecer. 
 
Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pelo Exmº Sr. Dr. Rafael 
Favatto tem como objetivo conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor. ROGÉRIO 
CRUZ SILVA . 
 
Ao analisar o presente projeto de lei, constata-se que 
o mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único 
e seus incisos, da Carta Magna Estadual, que define 
as competências dos membros parlamentares desta 
Augusta Casa de Leis. 
 
De acordo com a legislação vigente, conclui-se que o 
projeto encontra respaldo legal, visto que segue os 
requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 1464 da  
Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
Cumpre ressaltar, que não encontramos óbices legais 
para a tramitação desta matéria, estando a mesma, 
portanto, na conformidade da legislação vigente.  
 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, concluímos 
nosso parecer atestando a legalidade deste projeto, 
opinando pela sua regular tramitação, em 
conformidade com o Regimento Interno desta Casa 
de Leis. 
 

PARECER Nº  472/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 507/07, de autoria do Exmº Sr. 
Deputado DR. RAFAEL FAVATTO que visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor ROGÉRIO CRUZ SILVA. 
 

Plenário “Rui Barbosa” , em  26 de 
novembro  de  2007. 

 
Dep. Theodorico Ferraço 

Presidente  
Dep. Theodorico Ferraço 

Relator 
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Dep. Dr. Wolmar Campostrini 
Membro 

Dep. Élcio Álvares 
Membro 

Dep. Dr. Rafael Favatto 
Membro 

Dep. Marcelo Santos  
Membro 

Dep. Elion Vargas  
Membro 

Dep. Cláudio Vereza 
Membro 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

 O Presente Projeto de Lei nº 507/07, de 
autoria do Deputado Doutor Rafael Favatto visa 
conceder título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Rogério Cruz Silva. Não existe qualquer 
óbice de natureza constitucional e legal que possa 
impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informado ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Doutor Rafael Favatto visa conceder Título 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Rogério 
Cruz Silva. 
 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 

 Voto pela aprovação. 

PARECER Nº 178/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 507/07, de 
autoria do Deputado Doutor Rafael Favatto que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Rogério Cruz Silva. 
 
 Plenário “Rui Barbosa” , em 27 de 
novembro de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINO – 
Presidente e Relator 
GIVALDO VIEIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 508/07, de autoria da 
Exmª Sra Deputada LUZIA TOLEDO, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
GILBERTO RODRIGUES FERREIRA . Esta 
proposição foi protocolada no dia 01 
05/11/07 (cinco de novembro   de dois mil e sete). 
Não existe qualquer óbice de natureza constitucional 
e legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 
 
Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu a esta Douta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, no 
dia 20/06/07 (vinte de novembro de dois mil e sete) 
para oferecimento de parecer. 
 
Este é o relatório. 
 
 

PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada pela Exma Sra Deputada 
LUZIA TOLEDO tem como objetivo conceder Título 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor  
GILBERTO RODRIGUES FERREIRA. 
 
Ao analisar o presente projeto de lei, constata-se que 
o mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único 
e seus incisos, da Carta Magna Estadual, que define 
as competências dos membros parlamentares desta 
Augusta Casa de Leis. 
 
De acordo com a legislação vigente, conclui-se que o 
projeto encontra respaldo legal, visto que segue os 
requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 1464 da  
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Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
Cumpre ressaltar, que não encontramos óbices legais 
para a tramitação desta matéria, estando a mesma, 
portanto, na conformidade da legislação vigente.  
 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, concluímos 
nosso parecer atestando a legalidade deste projeto, 
opinando pela sua regular tramitação, em 
conformidade com o Regimento Interno desta Casa 
de Leis. 

 
PARECER Nº 473/2007 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 502/07, apresentado pela Exmª 
Sra Deputada  luzia toledo , visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor GILBERTO 
RODRIGUES FERREIRA 
 

Plenário “Rui Barbosa” , em 26 de 
novembro de 2007. 

 
Dep. Theodorico Ferraço 

Presidente  
Dep. Élcio Álvares 

Relator 
Dep. Dr. Wolmar Campostrini 

Membro 
Dep. Dr. Rafael Favatto 

Membro 
Dep. Marcelo Santos  

Membro 
Dep. Elion Vargas  

Membro 
Dep. Cláudio Vereza 

Membro 
 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 508/07, de 
autoria da Deputada Luzia Toledo visa conceder 
título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Gilberto Rodrigues Ferreira. Não existe qualquer 
óbice de natureza constitucional e legal que possa 
impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informado ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 

para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da  Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria da 
Deputada Luzia Toledo visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Gilberto 
Rodrigues Ferreira. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 179/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 508/07, de 
autoria da Deputada Luzia Toledo que visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Gilberto Rodrigues Ferreira. 
 
 Plenário “Rui Barbosa” , em 27 de 
novembro de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINO – 
Presidente e Relator 
GIVALDO VIEIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 527/07, de autoria do 
Exmº Sr. Deputado LUIZ CARLOS MOREIRA, visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor AMARO COUTINHO DE OLIVEIRA 
FILHO. Esta proposição foi protocolada no dia 
09/11/07 (nove de novembro de dois mil e sete). Não 
existe qualquer óbice de natureza constitucional e 
legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
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presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 
 
Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu a esta Douta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, no 
dia 20/06/07 (vinte de novembro de dois mil e sete) 
para oferecimento de parecer. 
 
Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada pela pelo Exmº Sr. Deputado 
LUIZ CARLOS MOREIRA tem como objetivo 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor  AMARO COUTINHO DE OLIVEIRA 
FILHO. 
 
Ao analisar o presente projeto de lei, constata-se que 
o mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único 
e seus incisos, da Carta Magna Estadual, que define 
as competências dos membros parlamentares desta 
Augusta Casa de Leis. 
 
De acordo com a legislação vigente, conclui-se que o 
projeto encontra respaldo legal, visto que segue os 
requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 1464 da  
Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
Cumpre ressaltar, que não encontramos óbices legais 
para a tramitação desta matéria, estando a mesma, 
portanto, na conformidade da legislação vigente.  
 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, concluímos 
nosso parecer atestando a legalidade deste projeto, 
opinando pela sua regular tramitação, em 
conformidade com o Regimento Interno desta Casa 
de Leis. 
 

PARECER Nº  486/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 527/07, de autoria do Exmº Sr. 
Deputado LUIZ CARLOS MOREIRA, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
AMARO COUTINHO DE OLIVEIRA FILHO. 
 

Plenário “Rui Barbosa” , em 26 de 
novembro de  2007. 

 
Dep. Theodorico Ferraço 

Presidente  
Dep. Dr. Wolmar Campostrini 

Relator 

Dep. Élcio Álvares 
Membro 

Dep. Dr. Rafael Favatto 
Membro 

Dep. Marcelo Santos  
Membro 

Dep. Elion Vargas  
Membro 

Dep. Cláudio Vereza 
Membro 

 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 527/07, de 
autoria do Deputado Luiz Carlos Moreira visa 
conceder título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Amaro Coutinho de Oliveira Filho. Não 
existe qualquer óbice de natureza constitucional e 
legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informado ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Luiz Carlos Moreira visa conceder Título 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Amaro 
Coutinho de Oliveira Filho. Ao analisar o presente 
projeto de lei, constata-se que o mesmo não conflita 
com o art. 63, parágrafo único e seus incisos, da 
Carta Magna Estadual, que define as competências 
dos membros parlamentares desta Augusta Casa de 
Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 192/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
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pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 527/07, de 
autoria do Deputado Luiz Carlos Moreira que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Amaro Coutinho de Oliveira Filho. 
 
 Plenário “Rui Barbosa” , em 27 de 
novembro de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINO – 
Presidente e Relator 
GIVALDO VIEIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 512/07, de 
autoria do Deputado FREITAS, visa conceder Titulo 
Cidadão Espírito–Santense ao Senhor Adão Henrique 
. Esta proposição foi protocolada no dia 06/11/07 
(seis de novembro  de dois mil e sete). Não existe 
qualquer óbice de natureza constitucional e legal que 
possa impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informando ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 
 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 20/11/07 (Vinte de novembro  de 
dois mil e sete) para oferecimento de parecer. 
 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pelo Exmº Sr 
Deputado Freitas tem como objetivo conceder Título 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor ADÃO 
HENRIQUE. 

 
Ao analisar o presente projeto de lei, 

constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 

De acordo com a legislação vigente, 
conclui-se que o projeto encontra respaldo legal, 
visto que segue os requisitos estabelecidos pela 
Resolução n.º 1464 da  Assembléia Legislativa, que 
legisla sobre a conferência do Título de Cidadania 
Espírito-Santense. 
 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER Nº  475/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 512/07, de autoria do Exmº Sr. 
Deputado Freitas que visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor ADÃO 
HENRIQUE. 
 

Plenário “Rui Barbosa” , em 26 de 
novembro  de  2007. 

 
Dep. Theodorico Ferraço 

Presidente  
Dep. Dr. Rafael Favatto 

Relator 
Dep. Élcio Álvares 

Membro 
Dep. Dr. Wolmar Campostrini 

Membro 
Dep. Marcelo Santos  

Membro 
Dep. Elion Vargas  

Membro 
Dep. Cláudio Vereza 

Membro 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 512/07, de 
autoria do Deputado José Eustáquio de Freitas visa 
conceder título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Adão Henrique. Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informado ainda, que o presente projeto é oportuno e 
faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado José Eustáquio de Freitas visa conceder 
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Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Adão 
Henrique. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 181/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 512/07, de 
autoria do Deputado José Eustáquio de Freitas que 
visa conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Adão Henrique. 
 
 Plenário “Rui Barbosa” , em 27 de 
novembro de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINO – 
Presidente e Relator 
GIVALDO VIEIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 513/07, de 
autoria do Deputado Sargento Walter de Paula, visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor DJALMA QUINTINO MALTA FILHO. Esta 
proposição foi protocolada no dia 06/11/07 (seis de 
novembro  de dois mil e sete). Não existe qualquer 
óbice de natureza constitucional e legal que possa 
impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informando ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 
 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 20/11/07 (Vinte de novembro  de 
dois mil e sete) para oferecimento de parecer. 
 
 

Este é o relatório. 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pelo Exmº Sr. 
Deputado Walter de Paula tem como objetivo 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor DJALMA QUINTINO MALTA FILHO. 
 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 

De acordo com a legislação vigente, 
conclui-se que o projeto encontra respaldo legal, 
visto que segue os requisitos estabelecidos pela 
Resolução n.º 1464 da  Assembléia Legislativa, que 
legisla sobre a conferência do Título de Cidadania 
Espírito-Santense. 
 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  
 

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 
 

PARECER Nº 476/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 513/07, de autoria do Exmº Sr. 
Deputado Sargento Walter que visa conceder Titulo 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor DJALMA 
QUINTNO MALTA FILHO. 

 
Plenário “Rui Barbosa” , em  26 de 

novembro  de  2007. 
 

Dep. Theodorico Ferraço 
Presidente  

Dep. Dr. Rafael Favatto 
Relator 

Dep. Élcio Álvares 
Membro 

Dep. Dr. Wolmar Campostrini 
Membro 

Dep. Marcelo Santos  
Membro 

Dep. Elion Vargas  
Membro 

Dep. Cláudio Vereza 
Membro 
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COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 513/07, de 
autoria do Deputado Sargento Valter visa conceder 
título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Djalma Quintino Malta Filho. Não existe qualquer 
óbice de natureza constitucional e legal que possa 
impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informado ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado sargento Valter visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Djalma 
Quintino Malta Filho. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 182/2007 
 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 513/07, de 
autoria do Deputado Sargento Valter que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Djalma Quintino Malta Filho. 
 
 Plenário “Rui Barbosa” , em 27 de 
novembro de 2007. 
 

Dep. Dr. WOLMAR CAMPOSTRINO – 
Presidente e Relator 

DEP. GIVALDO VIEIRA 
DEP. ROBSON VAILLANT 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 515/07, de 

autoria do Deputado REGINALDO ALMEIDA, visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Samuel Baptista Lessa. Esta proposição foi 
protocolada no dia 06/11/07 (seis de novembro de 
dois mil e sete). Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 
 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 20/11/07 (vinte de novembro  de 
dois mil e sete) para oferecimento de parecer. 
 
Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pelo Exmº SR. 
Reginaldo Almeida tem como objetivo conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
SAMUEL BAPTISTA LESSA. 
 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 

De acordo com a legislação vigente, 
conclui-se que o projeto encontra respaldo legal, 
visto que segue os requisitos estabelecidos pela 
Resolução n.º 1464 da  Assembléia Legislativa, que 
legisla sobre a conferência do Título de Cidadania 
Espírito-Santense. 
 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  
 

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER Nº 477/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
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LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 515/07, de autoria do Exmº Sr. 
Deputado REGINALDO ALMEIDA que visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor SAMUEL BAPTISTA LESSA. 
 

Plenário “Rui Barbosa” , em  26  de 
novembro  de  2007. 

 
Dep. Theodorico Ferraço 

Presidente 
Dep. Theodorico Ferraço 

Relator 
Dep. Dr. Rafael Favatto 

Membro 
Dep. Élcio Álvares 

Membro 
Dep. Dr. Wolmar Campostrini 

Membro 
Dep. Marcelo Santos  

Membro 
Dep. Elion Vargas  

Membro 
Dep. Cláudio Vereza 

Membro 
 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 515/07, de 
autoria do Deputado Reginaldo Almeida visa 
conceder título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Samuel Baptista Lessa. Não existe qualquer 
óbice de natureza constitucional e legal que possa 
impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informado ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Reginaldo Almeida visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Samuel 
Baptista Lessa. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 183/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 515/07, de 
autoria do Deputado Reginaldo Almeida que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Samuel Baptista Lessa. 
 
 Plenário “Rui Barbosa” , em 27 de 
novembro de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINO – 
Presidente e Relator 
GIVALDO VIEIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 519/07, de autoria do 
Deputado Doutor Hércules, visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Ubiracy 
Arnulfo da Fonseca. Esta proposição foi protocolada 
no dia 31/10/07 (trinta e um de outubro   de dois mil 
e sete). Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 
 
Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu a esta Douta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, no 
dia 20/11/07 (vinte de novembro de dois mil e sete) 
para oferecimento de parecer. 
 
Este é o relatório. 
 
 

PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada pelo Exmº Sr. Deputado 
Doutor Hércules Silveira tem como objetivo 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor  UBIRACY ARNULFO DA FONSECA. 
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Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  
 

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER Nº  478/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 519/07, de autoria do Exmº  Sr. 
Deputado Doutor Hércules  que visa conceder Titulo 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Ubiracy 
Arnulfo da Fonseca. 
 

Plenário “Rui Barbosa” , em  26  de 
novembro  de  2007. 

 
Dep. Theodorico Ferraço 

Presidente  
Dep. Marcelo Santos  

Relator 
Dep. Dr. Rafael Favatto 

Membro 
Dep. Élcio Álvares 

Membro 
Dep. Dr. Wolmar Campostrini 

Membro 
Dep. Elion Vargas  

Membro 
Dep. Cláudio Vereza 

Membro 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 519/07, de 
autoria do Deputado Doutor Hércules visa conceder 

título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Ubiracy Amulfo da Fonseca. Não existe qualquer 
óbice de natureza constitucional e legal que possa 
impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informado ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Doutor Hércules visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Ubiracy 
Amulfo da Fonseca. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 184/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 519/07, de 
autoria do Deputado Doutor Hércules que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Ubiracy Amulfo da Fonseca. 
 
 Plenário “Rui Barbosa” , em 27 de 
novembro de 2007. 
 

Dep. Dr. WOLMAR CAMPOSTRINO – 
Presidente e Relator 

DEP. GIVALDO VIEIRA 
DEP. ROBSON VAILLANT 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 520/07, de 
autoria do Deputado Doutor Hércules, visa conceder 
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Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Arnaldo Brites. Esta proposição foi protocolada no 
dia 31/10/07 (trinta e um de outubro de dois mil e 
sete). Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 
 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 20/11/07 (vinte de novembro de 
dois mil e sete) para oferecimento de parecer. 
 
Este é o relatório. 
 
 

PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada pelo Exmº Sr. Deputado 
Doutor Hércules Silveira tem como objetivo 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor ARNALDO BRITES. 
 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  
 

osto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 
 

PARECER Nº 479/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 520/07, de autoria do Exmº  Sr. 
Deputado Doutor Hércules  que visa conceder Titulo 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor  ARNALDO 
BRITES. 

Plenário “Rui Barbosa” , em  26  de 
novembro de  2007. 

 
Dep. Theodorico Ferraço 

Presidente  
Dep. Marcelo Santos  

Relator 
Dep. Dr. Rafael Favatto 

Membro 
Dep. Élcio Álvares 

Membro 
Dep. Dr. Wolmar Campostrini 

Membro 
Dep. Elion Vargas  

Membro 
Dep. Cláudio Vereza 

Membro 
 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 520/07, de 
autoria do Deputado Doutor Hércules visa conceder 
título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Arnaldo Brites. Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informado ainda, que o presente projeto é oportuno e 
faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Doutor Hércules visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Arnaldo Brites. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
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PARECER Nº 185/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 520/07, de 
autoria do Deputado Doutor Hércules que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Arnaldo Brites. 
 
 Plenário “Rui Barbosa” , em 27 de 
novembro de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINO – 
Presidente e Relator 
GIVALDO VIEIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 521/07, de 
autoria do Exmº Sr. Deputado DOUTOR 
HÉRCULES, visa conceder Titulo de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor EXPEDITO XIMENES 
VIANA. Esta proposição foi protocolada no dia 
07/11/07 (Sete de novembro de dois mil e sete). Não 
existe qualquer óbice de natureza constitucional e 
legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 
 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 20/11/07 (vinte de novembro  de 
dois mil e sete) para oferecimento de parecer. 
 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pelo Exmº Sr. 
Deputado DOUTOR HÉRCULES tem como objetivo 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor EXPEDITO XIMENES VIANA. 
 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 

conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente. 
 

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER Nº 480/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 521/07, de autoria do Exmº Sr. 
Deputado DOUTOR HÉRCULES, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
EXPEDITO XIMENES VIANA. 
 

Plenário “Rui Barbosa” , em  26  de novembro  de  
2007. 

 
Dep. Theodorico Ferraço 

Presidente  
Dep. Elion Vargas  

Relator 
Dep. Dr. Rafael Favatto 

Membro 
Dep. Élcio Álvares 

Membro 
Dep. Dr. Wolmar Campostrini 

Membro 
Dep. Marcelo Santos  

Membro 
Dep. Cláudio Vereza 

Membro 
 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 521/07, de 
autoria do Deputado Doutor Hércules visa conceder 
título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Expedito Ximenes Viana. Não existe qualquer óbice 
de natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informado ainda, que o presente projeto é oportuno e 
faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
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para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Doutor Hércules visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Expedito 
Ximenes Viana. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 186/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 521/07, de 
autoria do Deputado Doutor Hércules que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Expedito Ximenes Viana. 
 
 Plenário “Rui Barbosa” , em 27 de 
novembro de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINO – 
Presidente e Relator 
GIVALDO VIEIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 522/07, de 
autoria do Exmº Sr. Deputado FREITAS, visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora ELISA ROSA FAVERO MATACHON. 
Esta proposição foi protocolada no dia 07/11/07 (Sete 
de novembro de dois mil e sete). Não existe qualquer 
óbice de natureza constitucional e legal que possa 
impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informando ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 20/11/07 (vinte de novembro  de 
dois mil e sete) para oferecimento de parecer. 
 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pelo Exmº Sr. 
Deputado FREITAS tem como objetivo conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense a Senhora 
ELISA ROSA FAVERO MATACHON. 
 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania  Espírito-
Santense. 
 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  
 

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER Nº 481/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 522/07, de autoria do Exmº Sr. 
Deputado FREITAS, visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense a Senhora ELISA ROSA 
FAVERO MATACHON. 
 

Plenário “Rui Barbosa” , em 26 de 
novembro  de  2007. 

 
Dep. Theodorico Ferraço 

Presidente  
Dep. Elion Vargas  

Relator 
Dep. Dr. Rafael Favatto 

Membro 
Dep. Élcio Álvares 
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Membro 
Dep. Dr. Wolmar Campostrini 

Membro 
Dep. Marcelo Santos  

Membro 
Dep. Cláudio Vereza 

Membro 
 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 522/07, de 
autoria do Deputado Freitas visa conceder título de 
Cidadão Espírito-Santense a Senhora Elisa Rosa 
Favero Matachon. Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informado ainda, que o presente projeto é oportuno e 
faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Freitas visa conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Senhora Elisa Rosa Favero 
Matachon. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 187/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 522/07, de 
autoria do Deputado Freitas que visa conceder Título 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Elisa Rosa 
Favero Matachon. 

 Plenário “Rui Barbosa”, em 27 de 
novembro de 2007. 
 

Dep. Dr. WOLMAR CAMPOSTRINO – 
Presidente e Relator 

DEP. GIVALDO VIEIRA 
DEP. ROBSON VAILLANT 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 523/07, de 
autoria da Deputada JANETA DE SÁ, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Homero Ferreira Cruz. Esta proposição foi 
protocolada no dia 08/11/07 (oito dias de novembro 
de dois mil e sete). Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente proje to é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 
 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 20/11/07 (vinte de novembro  de 
dois mil e sete) para oferecimento de parecer. 
 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pela Exma. Sra. 
Janete de Sá tem como objetivo conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor HOMERO 
FERREIRA CRUZ. 
 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  
 

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
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em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 

 
PARECER Nº 482/2007 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 523/07, de autoria da Exma Sra. 
Deputada JANETE DE SÁ que visa conceder Titulo 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor HOMERO 
FERREIRA CRUZ. 
 

Plenário “Rui Barbosa” , em  26  de 
novembro  de  2007. 

 
Dep. Theodorico Ferraço 

Presidente  
Dep. Theodorico Ferraço 

Relator 
Dep. Elion Vargas  

Membro 
Dep. Dr. Rafael Favatto 

Membro 
Dep. Élcio Álvares 

Membro 
Dep. Dr. Wolmar Campostrini 

Membro 
Dep. Marcelo Santos  

Membro 
Dep. Cláudio Vereza 

Membro 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 523/07, de 
autoria da Deputada Janete de Sá visa conceder título 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Homero 
Ferreira Cruz. Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informado 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria da 
Deputada Janete de Sá visa conceder Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Homero 
Ferreira Cruz. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclu i-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 
 

PARECER Nº 188/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 523/07, de 
autoria da Deputada Janete de Sá que visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Homero Ferreira Cruz. 
 
 Plenário “Rui Barbosa” , em 27 de 
novembro de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINO – 
Presidente e Relator 
GIVALDO VIEIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 524/07, de autoria da 
Deputada JANETA DE SÁ, visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Hildenir 
Queiroz da Costa. Esta proposição foi protocolada no 
dia 08/11/07 (oito dias de novembro de dois mil e 
sete). Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 
 
Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu a esta Douta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, no 
dia 20/11/07 (vinte de novembro  de dois mil e sete) 
para oferecimento de parecer. 
 
Este é o relatório. 
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PARECER DO RELATOR 
 

A matéria  apresentada pela Exma. Sra. Janete 
de Sá tem como objetivo conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor HILDENIR 
QUEIROZ DA COSTA. 
 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  
 

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER Nº 483/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 524/07, de autoria da Exma Sra. 
Deputada JANETE DE SÁ que visa conceder Titulo 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor HILDENIR 
QUEIROZ DA COSTA. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, em  26  de 
novembro  de  2007. 

 
Dep. Theodorico Ferraço 

Presidente  
Dep. Theodorico Ferraço 

Relator 
Dep. Elion Vargas  

Membro 
Dep. Dr. Rafael Favatto 

Membro 
Dep. Élcio Álvares 

Membro 
Dep. Dr. Wolmar Campostrini 

Membro 
Dep. Marcelo Santos  

Membro 
Dep. Cláudio Vereza 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 524/07, de 
autoria da Deputada Luzia Toledo visa conceder 
título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Hildenir Queiroz da Costa. Não existe qualquer óbice 
de natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informado ainda, que o presente projeto é oportuno e 
faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria da 
Deputada Luzia Toledo visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Hildenir 
Queiroz da Costa. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 189/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 524/07, de 
autoria da Deputada Luzia Toledo que visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Hildenir Queiroz da Costa. 
 
 Plenário “Rui Barbosa” , em 27 de 
novembro de 2007. 
 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINO – 
Presidente e Relator 
GIVALDO VIEIRA 

ROBSON VAILLANT 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 525/07, de 
autoria do Exmº Sr. Deputado JARDEL DOS 
IDOSOS, visa conceder Titulo de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor ADALBERTO CALAZANS DE 
SOUZA. Esta proposição foi protocolada no dia 
09/11/07 (nove de novembro   de dois mil e sete). 
Não existe qualquer óbice de natureza constitucional 
e legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 
 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 20/06/07 (vinte de novembro de 
dois mil e sete) para oferecimento de parecer. 
 

Este é o relatório. 
 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 

A matéria apresentada pela pelo Exmº Sr. 
Deputado JARDEL DOS IDOSOS tem como 
objetivo conceder Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor  ADALBERTO CALAZANS 
DE SOUZA. 
 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 

concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER Nº  484/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 525/07, de autoria do Exmº Sr. 
Deputado JARDEL DOS IDOSOS, que visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor ADALBERTO CALAZANS DE SOUZA. 

 
Plenário “Rui Barbosa”, em  26  de 

novembro de  2007. 
 

Dep. Theodorico Ferraço 
Presidente  

Dep. Cláudio Vereza 
Relator 

Dep. Dr. Rafael Favatto 
Membro 

Dep. Élcio Álvares 
Membro 

Dep. Dr. Wolmar Campostrini 
Membro 

Dep. Marcelo Santos  
Membro 

Dep. Elion Vargas  
Membro 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

 O Presente Projeto de Lei nº 525/07, de 
autoria do Deputado Jardel dos Idosos visa conceder 
título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Adalberto Calazans de Souza. Não existe qualquer 
óbice de natureza constitucional e legal que possa 
impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informado ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Jardel dos Idosos visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Adalberto 
Calazans de Souza. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
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Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 
 

PARECER Nº 190/2007 
 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 525/07, de 
autoria do Deputado Jardel dos Idosos que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Adalberto Calazans de Souza. 
 
 
 Plenário “Rui Barbosa” , em 27 de 
novembro de 2007. 
 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINO – 
Presidente e Relator 
GIVALDO VIEIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 526/07, de 
autoria do Exmº Sr. Deputado JARDEL DOS 
IDOSOS, visa conceder Titulo de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor ROGÉRIO DO CARMO 
DUARTE. Esta proposição foi protocolada no dia 
09/11/07 (nove de novembro   de dois mil e sete). 
Não existe qualquer óbice de natureza constitucional 
e legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 
 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 20/06/07 (vinte de novembro de 
dois mil e sete) para oferecimento de parecer. 
 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pela pelo Exmº Sr. 
Deputado JARDEL DOS IDOSOS tem como 
objetivo conceder Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Senhor  ROGÉRIO DO CARMO 
DUARTE. 
 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  
 

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 
 

PARECER Nº 485/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 526/07, de autoria do Exmº Sr. 
Deputado JARDEL DOS IDOSOS, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
ROGÉRIO DO CARMO DUARTE. 
 
 

Plenário “Rui Barbosa” , em 26 de 
novembro de  2007. 

 
 

Dep. Theodorico Ferraço 
Presidente  

Dep. Cláudio Vereza 
Relator 

Dep. Dr. Rafael Favatto 
Membro 

Dep. Élcio Álvares 
Membro 

Dep. Dr. Wolmar Campostrini 
Membro 
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Dep. Marcelo Santos  
Membro 

Dep. Elion Vargas  
 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 526/07, de 
autoria do Deputado Jardel dos Idosos visa conceder 
título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Rogério do Carmo Duarte. Não existe qualquer óbice 
de natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informado ainda, que o presente projeto é oportuno e 
faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria  do 
Deputado Jardel dos Idosos visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Rogério do 
Carmo Duarte. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia  Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 191/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 526/07, de 
autoria do Deputado Jardel dos Idosos que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Rogério do Carmo Duarte. 
 
 Plenário “Rui Barbosa” , em 27 de 
novembro de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINO – 
Presidente e Relator 
GIVALDO VIEIRA 

ROBSON VAILLANT 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 530/07, de 
autoria do Exmº Sr. Deputado CACAU 
LORENZONI, visa conceder Titulo de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor CARLOS PEDRINI 
COSTA. Esta proposição foi protocolada no dia 
12/11/07 (doze de novembro   de dois mil e sete). 
Não existe qualquer óbice de natureza constitucional 
e legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 
 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 20/06/07 (vinte de novembro de 
dois mil e sete) para oferecimento de parecer. 
 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pela pelo Exmº Sr. 
Deputado CACAU LORENZONI tem como objetivo 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor  CARLOS PEDRINI COSTA. 
 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espír ito-
Santense. 
 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  
 

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
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PARECER Nº 487/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 530/07, de autoria do Exmº Sr. 
Deputado CACAU LORENZONI, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
CARLOS PEDRINI COSTA. 
 

Plenário “Rui Barbosa” , em 26 de 
novembro de  007. 

 
Dep. Theodorico Ferraço 

Presidente  
Dep. Cláudio Vereza 

Relator 
Dep. Dr. Rafael Favatto 

Membro 
Dep. Élcio Álvares 

Membro 
Dep. Dr. Wolmar Campostrini 

Membro 
Dep. Marcelo Santos  

Membro 
Dep. Elion Vargas  

Membro 
 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 530/07, de 
autoria do Deputado Cacau Lorenzoni visa conceder 
título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Carlos 
Pedrini Costa. Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informado 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Cacau Lorenzoni visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Carlos Pedrini 
Costa. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 

Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 193/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 530/07, de 
autoria do Deputado Cacau Lorenzoni que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Carlos Pedrini Costa. 
 
 Plenário “Rui Barbosa” , em 27 de 
novembro de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINO – 
Presidente e Relator 
GIVALDO VIEIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 537/07, de 
autoria do Deputado JARDEL DOS IDOSOS, visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor WANDERLEY GREÓRIO. Esta proposição 
foi protocolada no dia 13/11/07 (Treze de novembro  
de dois mil e sete). Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 
 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 20/11/07 (vinte de novembro  de 
dois mil e sete) para oferecimento de parecer. 
 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pelo Exmº SR. Jardel 
dos Idosos tem como objetivo conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
WANDERLEY GREGÓRIO. 
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Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 
 

PARECER Nº 488/2007 
 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 537/07, de autoria do Exmº Sr. 
Deputado JARDEL DOS IDOSOS que visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
WANDERLEY GREÓRIO. 
 

Plenário “Rui Barbosa” , em 26 de 
novembro  de  2007. 

 
Dep. Theodorico Ferraço 

Presidente  
Dep. Dr. Rafael Favatto 

Relator 
Dep. Cláudio Vereza 

Membro 
Dep. Élcio Álvares 

Membro 
Dep. Dr. Wolmar Campostrini 

Membro 
Dep. Marcelo Santos  

Membro 
Dep. Elion Vargas  

Membro 
 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 537/07, de 
autoria do Deputado Jardel dos Idosos visa conceder 

título de Cidadão Espírito-Santense a Senhora Maria 
do Amparo Negrão Santos. Não existe qualquer óbice 
de natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informado ainda, que o presente projeto é oportuno e 
faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Jardel dos Idosos visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense a Senhora Maria do 
Amparo Negrão dos Santos. 

Ao analisar o presente proje to de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 194/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 537/07, de 
autoria do Deputado Jardel dos Idosos que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora Maria do Amparo Negrão dos Santos. 
 
 Plenário “Rui Barbosa” , em 27 de 
novembro de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINO – 
Presidente e Relator 
GIVALDO VIEIRA 

ROBSON VAILLANT 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 538/07, de 

autoria da Deputada JANETA DE SÁ, visa conceder 
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Titulo de Cidadão Espírito-Santense à Senhora Maria 
do Amparo Negrão Santos Cordeiro. Esta proposição 
foi protocolada no dia 13/11/07 (treze dias de 
novembro de dois mil e sete). Não existe qualquer 
óbice de natureza constitucional e legal que possa 
impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informando ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 
 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 20/11/07 (vinte de novembro  de 
dois mil e sete) para oferecimento de parecer.  

Este é o relatório. 
 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pela Exma. Sra. Janete 
de Sá tem como objetivo conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense à Senhora  MARIA DO 
AMPARO NEGRÃO SANTOS CORDEIRO. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER Nº 489/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 538/07, de autoria da Exma Sra. 
Deputada JANETE DE SÁ que visa conceder Titulo 
de Cidadão Espírito-Santense à Senhora MARIA DO 
AMPARO NEGRÃO SANTOS CORDEIRO. 

 
Plenário “Rui Barbosa” , em  26  de 

novembro  de  2007. 
 

Dep. Theodorico Ferraço 
Presidente  

Dep. Theodorico Ferraço 
Relator 

Dep. Dr. Rafael Favatto 
Membro 

Dep. Cláudio Vereza 
Membro 

Dep. Élcio Álvares 
Membro 

Dep. Dr. Wolmar Campostrini 
Membro 

Dep. Marcelo Santos  
Membro 

Dep. Elion Vargas  
Membro 

 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
 

RELATÓRIO 
 
 

 O Presente Projeto de Lei nº 538/07, de 
autoria da Deputada Janete de Sá visa conceder título 
de Cidadão Espírito-Santense a Senhora Maria do 
Amparo Negrão Santos Cordeiro. Não existe 
qualquer óbice de natureza constitucional e legal que 
possa impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informado ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 

 A matéria apresentada de autoria da 
Deputada Janete de Sá visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Maria do 
Amparo Negrão Santos Cordeiro. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
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 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 
 

PARECER Nº 207/2007 
 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 538/07, de 
autoria da Deputada Janete de Sá que visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense a Senhora Maria 
do Amparo Santos Cordeiro. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, em 27 de novembro 
de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI – 
Presidente e Relator 
GIVALDO VIEIRA 

ROBSON VAILLANT 
 

 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 546/07, de 

autoria do DEPUTADO GIVALDO VIEIRA, visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Jerfferson de Albuquerque Júnior. Esta 
proposição foi protocolada no dia 19/11/07 
(dezenove dias de novembro de dois mil e sete). Não 
existe qualquer óbice de natureza constitucional e 
legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 
 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 22/11/07 (vinte e dois de 
novembro  de dois mil e sete) para oferecimento de 
parecer. 
 

Este é o relatório. 
 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 

A matéria apresentada pelo Exmº. Sr. 
Givaldo Vieira tem como objetivo conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Jerfersson de 
Albuquerque Júnior. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER Nº 490/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 546/07, de autoria do Exmº Sr. 
Deputado GIVALDO VIEIRA que visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Jerfferson de Albuquerque Júnior. 

 
Plenário “Rui Barbosa”, em 26 de 

novembro de 2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO - Presidente 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI - Relator 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
CLÁUDIO VEREZA 
ÉLCIO ÁLVARES 

MARCELO SANTOS 
ELION VARGAS 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

 O Presente Projeto de Lei nº 546/07, de 
autoria do Deputado Givaldo Vieira visa conceder 
título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Jefferson de Albuquerque Júnior. Não existe 
qualquer óbice de natureza constitucional e legal que 
possa impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informado ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
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Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Givaldo Vieira visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Jefferson de 
Albuquerque Júnior. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 195/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 546/07, de 
autoria do Deputado Givaldo Vieira que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Jefferson de Albuquerque Júnior. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, em 27 de 
novembro de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINO – 
Presidente e Relator 
GIVALDO VIEIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 547/07, de autoria do 
Deputado Élcio Álvares, visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Antonio Cruz 
Neto. Esta proposição foi protocolada no dia 
20/11/07 (vinte de novembro de dois mil e sete). Não 
existe qualquer óbice de natureza constitucional e 
legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 
 

Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu a esta Douta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, no 
dia 23/11/07 (vinte e três de novembro  de dois mil e 
sete) para oferecimento de parecer. 
 
Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada pelo Exm. Sr. Élcio Álvares 
tem como objetivo conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor ANTÔNIO CRUZ 
NETO. 
 
Ao analisar o presente projeto de lei, constata-se que 
o mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único 
e seus incisos, da Carta Magna Estadual, que define 
as competências dos membros parlamentares desta 
Augusta Casa de Leis. 
 
De acordo com a legislação vigente, conclui-se que o 
projeto encontra respaldo legal, visto que segue os 
requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 1464 da  
Assembléia Legislativa, que legis la sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
Cumpre ressaltar, que não encontramos óbices legais 
para a tramitação desta matéria, estando a mesma, 
portanto, na conformidade da legislação vigente.  
 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, concluímos 
nosso parecer atestando a legalidade deste projeto, 
opinando pela sua regular tramitação, em 
conformidade com o Regimento Interno desta Casa 
de Leis. 

 
PARECER Nº 493/2007 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 547/07, de autoria do Exm. 
Senhor Deputado Élcio Álvares que visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Antônio Cruz Neto. 
 
Plenário “Rui Barbosa”, em  26  de novembro  de  
2007. 

 
THEODORICO FERRAÇO - Presidente 

THEODORICO FERRAÇO - Relator 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

CLÁUDIO VEREZA 
ÉLCIO ÁLVARES 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 
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ELION VARGAS 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 547/07, de 
autoria do Deputado Élcio Alvares visa conceder 
título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Antônio Cruz Neto. Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informado ainda, que o presente projeto é oportuno e 
faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Élcio Alvares visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Antônio Cruz 
Neto. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania  Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 196/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 547/07, de 
autoria do Deputado Élcio Alvares que visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Antônio Cruz Neto. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, em 27 de 
novembro de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINO – 
Presidente e Relator 
GIVALDO VIEIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 548/07, de autoria do 
Deputado Givaldo Vieira, visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense a Senhora Laurinha 
Fortunata de Souza dos Santos. Esta proposição foi 
protocolada no dia 20/11/07 (vinte de novembro de 
dois mil e sete). Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 
 
Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu a esta Douta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, no 
dia 23/11/07 (vinte e três de novembro  de dois mil e 
sete) para oferecimento de parecer. 
 
Este é o relatório. 
 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pelo Exm. Sr. Givaldo 
Vieira tem como objetivo conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense a Senhora LAURINHA 
FORTUNATA DE SOUZA DOS SANTOS. 
 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  
 

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER Nº 494/2007 
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A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 548/07, de autoria do Exm. 
Senhor Deputado Givaldo Vieira que visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense a Senhora 
Laurinha Fortunata de Souza dos Santos.  
 

Plenário “Rui Barbosa”, em 26 de 
novembro de 2007. 

 
THEODORICO FERRAÇO - Presidente 

THEODORICO FERRAÇO - Relator 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

CLÁUDIO VEREZA 
ÉLCIO ÁLVARES 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 

ELION VARGAS 
 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

 O Presente Projeto de Lei nº 548/07, de 
autoria do Deputado Givaldo Vieira visa conceder 
título de Cidadão Espírito-Santense a Senhora 
Laurinha Fortunata de Souza dos Santos. Não existe 
qualquer óbice de natureza constitucional e legal que 
possa impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informado ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Givaldo Vieira visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense a Senhora Laurinha 
Fortunata de Souza dos Santos. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 208/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 548/07, de 
autoria do Deputado Givaldo Vieira que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora Laurinha Fortunata de Souza dos Santos. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, em 27 de novembro 
de 2007. 
 

WOLMAR CAMPOSTRINO – Presidente e 
Relator 

GIVALDO VIEIRA 
ROBSON VAILLANT 

 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 549/07, de 
autoria do Deputado Givaldo Vieira, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Stéfano Fernandes Lima. Esta proposição foi 
protocolada no dia  20/11/07 (vinte de novembro de 
dois mil e sete). Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 
 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 23/11/07 (vinte e três de novembro  
de dois mil e sete) para oferecimento de parecer. 
 

Este é o relatório. 
 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pelo Exm. Sr. Givaldo 
Vieira tem como objetivo conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor STÉFANO 
FERNANDES LIMA. 
 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
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De acordo com a legislação vigente, conclui-se que o 
projeto encontra respaldo legal, visto que segue os 
requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 1464 da  
Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
Cumpre ressaltar, que não encontramos óbices legais 
para a tramitação desta matéria, estando a mesma, 
portanto, na conformidade da legislação vigente.  
 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, concluímos 
nosso parecer atestando a legalidade deste projeto, 
opinando pela sua regular tramitação, em 
conformidade com o Regimento Interno desta Casa 
de Leis. 

 
PARECER Nº 495/2007 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 548/07, de autoria do Exm. 
Senhor Deputado Givaldo Vieira que visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Stéfano Fernandes Lima.  

 
Plenário “Rui Barbosa”, em 26 de 

novembro de 2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO - Presidente 
THEODORICO FERRAÇO - Relator 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
CLÁUDIO VEREZA 
ÉLCIO ÁLVARES 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 

ELION VARGAS 
 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

 O Presente Projeto de Lei nº 549/07, de 
autoria do Deputado Givaldo Vieira visa conceder 
título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Paulo 
Stéfano Fernandes Lima. Não existe qualquer óbice 
de natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informado ainda, que o presente projeto é oportuno e 
faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 

 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Givaldo Vieira visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Stéfano 
Fernandes Lima. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 197/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 549/07, de 
autoria do Deputado Givaldo Vieira que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Stéfano Fernandes Lima. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, em 27 de novembro 
de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINO – 
Presidente e Relator 
GIVALDO VIEIRA 

ROBSON VAILLANT 
 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 550/07, de autoria da 
Deputada APARECIDA DENADAI, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense à Senhora Célia 
Lúcia Vaz Araújo. Esta proposição foi protocolada 
no dia 20/11/07 (vinte de novembro de dois mil e 
sete). Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 
 
Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu a esta Douta Comissão de 
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Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, no 
dia 23/11/07 (vinte e três de novembro  de dois mil e 
sete) para oferecimento de parecer. 
 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pela Exma. Sra. 
Aparecida Denadai tem como objetivo conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense à Senhora 
CÉLIA LÚCIA VAZ ARAÚJO. 
 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  
 

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER Nº 496/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 550/07, de autoria da Exma Sra. 
Deputada APARECIDA DENADAI que visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-Santense à 
Senhora CÉLIA LÚCIA VAZ ARAÚJO 
 

Plenário “Rui Barbosa”, em 26 de 
novembro  de  2007. 
 
 

THEODORICO FERRAÇO - PRESIDENTE 
THEODORICO FERRAÇO - RELATOR 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
CLÁUDIO VEREZA 
ÉLCIO ÁLVARES 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
MARCELO SANTOS 

ELION VARGAS 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 550/07, de 
autoria da Deputada Aparecida Denadai visa 
conceder título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Célia Lúcia Vaz Araújo. Não existe qualquer 
óbice de natureza constitucional e legal que possa 
impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informado ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria da 
Deputada Aparecida Denadai visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Célia Lúcia 
Vaz Araújo. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 198/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 550/07, de 
autoria da Deputada Aparecida Denadai que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Célia Lúcia Vaz Araújo. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, em 27 de 
novembro de 2007. 
 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINO – 
Presidente e Relator 
GIVALDO VIEIRA 

ROBSON VAILLANT 
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 569/07, de 

autoria do Deputado Vandinho Leite, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense a Senhora Vilma 
Matias Silvestre. Esta proposição foi protocolada no 
dia 21/11/07 (vinte e um de novembro de dois mil e 
sete). Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 
 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 27/11/07 (vinte e sete de novembro  
de dois mil e sete) para oferecimento de parecer. 
 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pelo Exm. 
Sr.Deputado Vandinho Leite tem como objetivo 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora VILMA MATIAS SILVESTRE. 
 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 
1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  
 

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 

 
PARECER Nº 514/2007 

 
A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 

LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 569/07, de autoria do Exm. 
Senhor Deputado Vandinho Leite que visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense a Senhora Vilma 
Matias Silvestre.  

 
 

Plenário “Rui Barbosa”, em 27  de 
novembro  de  2007. 

 
CLÁUDIO VEREZA - PRESIDENTE 

MARCELO SANTOS - RELATOR 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

ÉLCIO ÁLVARES  
THEODORICO FERRAÇO 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
ELION VARGAS 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

 O Presente Projeto de Lei nº 569/07, de 
autoria do Deputado Vandinho Leite visa conceder 
título de Cidadão Espírito-Santense a Senhora Vilma 
Matias Silvestre. Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informado ainda, que o presente projeto é oportuno e 
faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Vandinho Leite visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense a Senhora Vilma Matias 
Silvestre. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
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 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 209/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 569/07, de 
autoria do Deputado Vandinho Leite que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora Vilma Matias Silvestre. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, em 27 de 
novembro de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINi – 
Presidente e Relator 

ROBSON VAILLANT 
GIVALDO VIEIRA 

 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 570/07, de 

autoria do Deputado Luciano Pereira, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Alceu 
de Azevedo Falcão Neto. Esta proposição foi 
protocolada no dia 21/11/07 (vinte e um de novembro 
de dois mil e sete). Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 
 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada à DLCPT, que remeteu a esta Douta 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público 
e Redação, no dia 27/11/07 (vinte e sete de novembro  
de dois mil e sete) para oferecimento de parecer. 
 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada pelo Exmº. Sr. 
Deputado Luciano Pereira tem como objetivo 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor ALCEU DE AZEVEDO FALCÃO NETO. 
 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 

1464 da  Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 

Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente.  
 

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER Nº 515/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 570/07, de autoria do Exmº. 
Senhor Deputado Luciano Pereira que visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor  
Alceu de Azevedo Falcão Neto.  
 
 

Plenário “Rui Barbosa”, em 27 de 
novembro  de  2007. 

 
CLÁUDIO VEREZA - Presidente 
MARCELO SANTOS  - Relator 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

THEODORICO FERRAÇO 
ÉLCIO ÁLVARES 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
THEODORICO FERRAÇO 

ELION VARGAS 
 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

 O Presente Projeto de Lei nº 570/07, de 
autoria do Deputado Luciano Pereira visa conceder 
título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Alceu 
de Azevedo Falcão Neto. Não existe qualquer óbice 
de natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informado ainda, que o presente projeto é oportuno e 
faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
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PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Luciano Pereira visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Alceu de 
Azevedo Falcão Neto. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 210/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 570/07, de 
autoria do Deputado Luciano Pereira que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Alceu de Azevedo Falcão Neto. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, em 27 de novembro 
de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI – 
Presidente e Relator 

ROBSON VAILLANT 
GIVALDO VIEIRA 

 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 

O Presente Projeto de Lei nº 571/07, de 
autoria do Deputado Da Vitória , visa conceder Titulo 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Jader Pinto 
Lucas Gomes. Esta proposição foi protocolada no dia 
21/11/07 (vinte e um de novembro de dois mil e 
sete). Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 
 
Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu a esta Douta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, no 

dia 27/11/07 (vinte e sete de novembro  de dois mil e 
sete) para oferecimento de parecer. 
 
Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada pelo Exmº. Sr. Deputado Da 
Vitória tem como objetivo conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor JADER 
PINTO LUCAS GOMES. 
 
Ao analisar o presente projeto de lei, constata-se que 
o mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único 
e seus incisos, da Carta Magna Estadual, que define 
as competências dos membros parlamentares desta 
Augusta Casa de Leis. 
 
De acordo com a legislação vigente, conclui-se que o 
projeto encontra respaldo legal, visto que segue os 
requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 1464 da  
Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
Cumpre ressaltar, que não encontramos óbices legais 
para a tramitação desta matéria, estando a mesma, 
portanto, na conformidade da legislação vigente.  
 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, concluímos 
nosso parecer atestando a legalidade deste projeto, 
opinando pela sua regular tramitação, em 
conformidade com o Regimento Interno desta Casa 
de Leis. 
 

PARECER Nº 516/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 571/07, de autoria do Exmº. 
Senhor Deputado Da Vitória que visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor  Jader 
Pinto Lucas Gomes.  
 
 

Plenário “Rui Barbosa”, em 27 de 
novembro de  007. 
 
 

CLÁUDIO VEREZA - Presidente 
MARCELO SANTOS - Relator 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

THEODORICO FERRAÇO 
ÉLCIO ÁLVARES 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
THEODORICO FERRAÇO 

ELION VARGAS 
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COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 571/07, de 
autoria do Deputado Da Vitória visa conceder título 
de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Jader Pinto 
Lucas Gomes. Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informado 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Da Vitória visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Jader Pinto 
Lucas Gomes. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 211/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 571/07, de 
autoria do Deputado Da Vitória que visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Jader 
Pinto Lucas Gomes. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, em 27 de novembro 
de 2007. 
 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI – 
Presidente e Relator 

ROBSON VAILLANT 
GIVALDO VIEIRA 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 574/07, de autoria do 
Deputado Rafael Favatto, visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Marcelo Knupp 
de Oliveira. Esta proposição foi protocolada no dia 
22/11/07 (vinte e dois de novembro de dois mil e 
sete). Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 
 
Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu a esta Douta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, no 
dia 27/11/07 (vinte e sete de novembro  de dois mil e 
sete) para oferecimento de parecer. 
 
Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada pelo Exmº. Sr. Rafael Favatto 
tem como objetivo conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor MARCELO KNUPP 
DE OLIVEIRA. 
 
Ao analisar o presente projeto de lei, constata-se que 
o mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único 
e seus incisos, da Carta Magna Estadual, que define 
as competências dos membros parlamentares desta 
Augusta Casa de Leis. 
 
De acordo com a legislação vigente, conclui-se que o 
projeto encontra respaldo legal, visto que segue os 
requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 1464 da  
Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
Cumpre ressaltar, que não encontramos óbices legais 
para a tramitação desta matéria, estando a mesma, 
portanto, na conformidade da legislação vigente.  
 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, concluímos 
nosso parecer atestando a legalidade deste projeto, 
opinando pela sua regular tramitação, em 
conformidade com o Regimento Interno desta Casa 
de Leis. 
 

PARECER Nº 517/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
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do Projeto de Lei nº 574/07, de autoria do Exmº. 
Senhor Deputado Rafael Favatto que visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Marcelo Knupp de Oliveira. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, em 27 de 
novembro de 2007. 

 
CLÁUDIO VEREZA - Presidente 
MARCELO SANTOS - Relator 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

THEODORICO FERRAÇO 
ÉLCIO ÁLVARES 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
THEODORICO FERRAÇO 

ELION VARGAS 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O Presente Projeto de Lei nº 574/07, de 
autoria do Deputado Rafael Favatto visa conceder 
título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Marcelo Knupp de Oliveira. Não existe qualquer 
óbice de natureza constitucional e legal que possa 
impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informado ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 Este é o relatório. 
 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Rafael Favatto visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Marcelo Knupp 
de Oliveira. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 

PARECER Nº 212/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 574/07, de 
autoria do Deputado Rafael Favatto que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
Senhor Marcelo Knupp de Oliveira. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, em 27 de 
novembro de 2007. 
 
Doutor WOLMAR CAMPOSTRINI – Presidente 

e Relator 
GIVALDO VIEIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO, PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 577/07, de autoria do 
Deputado Rafael Favatto, visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense a Senhora Zélia de 
Moraes Soares. Esta proposição foi protocolada no 
dia 23/11/07 (vinte e tres de novembro de dois mil e 
sete). Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 
 
Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu a esta Douta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, no 
dia 27/11/07 (vinte e sete de novembro  de dois mil e 
sete) para oferecimento de parecer. 
 
Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
A matéria apresentada pelo Exmº. Sr. Rafael Favatto 
tem como objetivo conceder Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Senhora ZÉLIA DE MORAES 
SOARES.  
 
Ao analisar o presente projeto de lei, constata-se que 
o mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único 
e seus incisos, da Carta Magna Estadual, que define 
as competências dos membros parlamentares desta 
Augusta Casa de Leis. 
 
De acordo com a legislação vigente, conclui-se que o 
projeto encontra respaldo legal, visto que segue os 
requisitos estabelecidos pela Resolução n.º 1464 da  
Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
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conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 
Cumpre ressaltar, que não encontramos óbices legais 
para a tramitação desta matéria, estando a mesma, 
portanto, na conformidade da legislação vigente.  
 
Posto isto, pelas razões acima aduzidas, concluímos 
nosso parecer atestando a legalidade deste projeto, 
opinando pela sua regular tramitação, em 
conformidade com o Regimento Interno desta Casa 
de Leis. 
 

PARECER Nº 518/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, JURIDICIDADE, 
LEGALIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 577/07, de autoria do Exmº. 
Senhor Deputado Rafael Favatto que visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-Santense a Senhora Zélia 
de Moraes Soares.  
 

Plenário “Rui Barbosa”, em 27 de 
novembro de 2007. 

 
 

CLÁUDIO VEREZA - Presidente 
MARCELO SANTOS - Relator 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

THEODORICO FERRAÇO 
ÉLCIO ÁLVARES 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
THEODORICO FERRAÇO 

ELION VARGAS 
 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 

 O Presente Projeto de Lei nº 577/07, de 
autoria do Deputado Rafael Favatto visa conceder 
título de Cidadão Espírito-Santense a Senhora Zélia 
de Moraes Soares. Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informado ainda, que o presente projeto é oportuno e 
faz justiça ao homenageado. 
 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 

 
 Este é o relatório. 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Rafael Favatto visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense a Senhora Zélia de 
Moraes Soares. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 213/2007 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 577/07, de 
autoria do Deputado Rafael Favatto que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-Santense a 
Senhora Zélia de Moraes Soares. 
 
 Plenário “Rui Barbosa” , em 27 de 
novembro de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINO – 
Presidente e Relator 

ROBSON VAILLANT 
GIVALDO VIEIRA 

 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO DE 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
 Projeto de Lei nº 452/07 de autoria do nobre 
Deputado Atayde Armani confere o Título de 
Cidadania Espírito-santense ao Ilmo. Sr. José 
Sitenfeld Cárdia. 
 O projeto foi lido em sessão ordinária, e após 
tramitação foi encaminhado a Procuradoria para 
exame prévio e após a Comissão de Justiça para 
exame e parecer. 
  

É o relatório   
 

PARECER DO RELATOR 
 
 A matéria apresentada pelo Deputado 
Atayde Armani tem como objetivo, conceder o 
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Título de Cidadania Espírito-santense ao Ilmo. Sr. 
José Zitenfeld Cárdia. 
 Ao analisar o Projeto de Lei aludido, 
verifica-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, onde estão definidas as competências dos 
membros parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 Da análise do projeto com a conformidade da 
legislação vigente, pode-se concluir que o mesmo 
encontra-se respaldado legalmente, segundo consta 
das informações contidas nos autos, e mais o que 
dispõe a Lei 7.832 de 20 de julho de 2004 que 
determina o seguinte: 
 
Art. 1º O Título de Cidadão Espírito -santense será 
concedido pela Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo – ALES a personalidade que tenha 
relevantes serviços e incontestável benefício ao 
Estado e que nele resida por período igual ou 
superior a 02 (dois) anos. 
 
Parágrafo único. Excepcionalmente, o Título será 
concedido a quem não resida do Estado do Espírito 
Santo. 
 
 Não há óbices legais que impeça a tramitação 
desta matéria, estando a mesma, portanto, na 
conformidade da legislação vigente. 
 

PARECER Nº 512/2007 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 452/07 de 
autoria do Deputado Atayde Armani que tem como 
objetivo, com ceder o Título de Cidadania Espírito-
santense ao Ilmo. Sr. José Zitenfeld Cárdia. 
 
 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2007. 
 

CLAUDIO VEREZA – Presidente  
MARCELO SANTOS – Relator 

ELION VARGAS 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
ELCIO ALVARES 

THEODORICO FERRAÇO 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O presente Projeto de Lei nº 452/07 de 
autoria do nobre Deputado Atayde Armani visa 
conceder Título de Cidadania Espírito-santense ao 
Ilmo. Sr. José Sitenfeld Cárdia. Não existe qualquer 
óbice de natureza constitucional e legal que possa 

impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informando ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 
 Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada pelo Deputado Atayde 
Armani visa conceder o Título de Cidadania Espírito-
santense ao Sr. José Zitenfeld Cárdia. Ao analisar o 
presente projeto de lei , consta-se que o mesmo não 
conflita com o art. 63, parágrafo único e seus incisos, 
da Carta Magna Estadual, que define as competências 
dos membros desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n° 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sob re a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
Voto pela aprovação. 

 
PARECER Nº 204/2007 

 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS  é 
pela aprovação do Projeto de Lei nº 452/07 de autoria 
do Deputado Atayde Armani que visa conceder o 
Título de Cidadania Espírito-santense ao Ilmo. Sr. 
José Zitenfeld Cárdia. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, em 27 de 
novembro de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI– 
Presidente  e Relator 

ROBSON VAILLANT  
GIVALDO VIEIRA 

 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO DE 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
 Trata-se a presente de Projeto de Lei nº 
453/07 de autoria do Deputado Atayde Armani que 
tem como objetivo conceder o Título de Cidadão 
Espírito-santense ao Sr. Luiz Carlos Silva Brito. 
 A matéria foi protocolada em 24/10/2007, a 
seguir receber despacho da mês para publicar e 
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encaminhar as Comissões de Justiça e Cidadania,  na 
forma do Regimento Interno – Resolução 1600/91 
 O referido Projeto de Lei encontra-se 
publicado do DPL do dia 08 de novembro de 2007, 
as fls. 4784, vindo a seguir a esta douta Comissão de 
Justiça para exame e Parecer. 
 

Este é o relatório 
 

 
PARECER DO RELATOR 

 
 O Projeto de Lei nº 453/2007 em análise, tem 
como objetivo conceder título de cidadão Espírito-
santense ao Sr. Luiz Carlos Silva Brito. 
 
 Com a presente proposição, deseja o ilustre 
Deputado homenagear o Sr. Luiz Carlos Silva Brito, 
com  o título de Cidadão Espírito-santense. 
 No que se refere à iniciativa das leis, a 
matéria tem amparo jurídico nos termos ao art. 63, 
caput, da Carta Estadual, in verbis: 
 

“Art. 63º A iniciativa das leis cabe a qualquer 
membro ou comissão da Assembléia Legislativa, 
ao Governador do Estado, ao Tribunal de 
Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, 
satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta 
Constituição”. 

 
A Lei 7.832 de 05 de setembro de 1969 prescreve 

duas exigências para concessão do Título de 
Cidadania: ter o homenageado prestado relevantes 
serviços ao Estado e estar residindo aqui por mais de 
dois anos. 
 
 Na justificativa do Deputado autor informa 
que o Sr. Luiz Carlos Silva Brito, é natural do Estado 
da Bahia, é formado em jornalismo e Direito. 
 
 Atraído pelo desenvolvimento do Estado do 
Espírito Santo, mais precisamente pelo Município de 
Linhares, iniciou na construção de outro 
empreendimento naquela cidade e inaugurou 
recentemente o Hotel BHS, que já está em pleno 
funcionamento. 
 
 A concessão do Título de Cidadão Espírito-
santense, é homenagem máxima concedida no Estado 
a pessoas que tenha prestado relevantes serviços ao 
Estado, que é o caso do nosso homenageado. 
 
 Portanto, o homenageado é merecedor do 
Título que ora propomos por se tratar de uma pessoa 
de bem cuja integridade é incontestável, além de ter 
prestado serviços relevantes ao Estado. 

 
CONCLUSÃO 

 
 Desta forma, fica patente, através das 
considerações aduzidas, que a matéria ora proposta 

não contém vício formal nem material, razão pelo 
qual nos leva a sugerir pela adoção do seguinte: 

 
PARECER Nº 435/2007 

 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, 
LEGALIDADE do Projeto de Lei nº 453/2007 de 
autoria do Deputado Atayde Armani. 
 
 Sala das Comissões, em 20 de novembro de 
2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO – Presidente e 
Relator 

ELCIO ALVARES 
MARCELO SANTOS 

ELION VARGAS 
CLAUDIO VEREZA 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 
 O presente Projeto de Lei nº 453/07, de 
autoria do Deputado Atayde Armani  visa conceder o 
Título de Cidadão Espírito-santense ao Sr. Luiz 
Carlos Silva Brito. 
 Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão De 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 

É o relatório   
 

 
PARECER DO RELATOR 

 
 A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Atayde Armani visa conceder o Título de 
Cidadão Espírito-santense ao Sr. Luiz Carlos Silva 
Brito. 
 Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-santense. 
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 Posto isto, entendo que foram compridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

 
Voto pelo aprovação. 
 

PARECER Nº 205/2007 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS  é 
pela aprovação do Projeto de Lei nº 453/07 de autoria 
do Exmo. Deputado Atayde Armani que visa 
conceder o Título de Cidadania Espírito-santense ao 
Ilmo. Luiz Carlos Silva Brito 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, em 27 de 
novembro de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI– 
Presidente  e Relator 

ROBSON VAILLANT  
GIVALDO VIEIRA 

 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO DE 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
 Projeto de Lei nº 454/07 de autoria do ilustre 
Deputado ATAYDE ARMANI visa conceder Título 
de Cidadania Espírito-santense ao Nery Vicente 
Milani de Rossi. 

A presente matéria, encaminhada a DLPL 
para registrar foi publicada no DPL do dia 08.11.07 
as páginas 4784 e, o  que foi efetuado no DPL do 
mesmo dia e a seguir encaminhada a DLP para 
exame e parecer.. 

Vindo a esta comissão para análise e parecer 
coube-nos relatar. 

 
É o relatório 

 
PARECER DO RELATOR 

 
 O projeto de Lei nº 454/07, de autoria do 
ilustre Deputado Paulo Foletto, que ora é relatado sob 
seu aspecto constitucional encontra amplo respaldo 
jurídico para prosseguir com sua tramitação legal 
nesta Casa, conforme preceitua a Lei Estadual nº 
7.832/04 que estabelece os ritos necessários a 
concessão do Título de Cidadão Espírito-santense, os 
requisitos foram preenchidos conforme podemos ver 
através do extenso currículo do Sr. Nery Vicente 
Milani de Rossi. 
 Quanto a iniciativa, o art. 63 caput da 
Constituição Estadual não nos deixa dúvidas de que a 
mesma é legal. 
 E por fim verificamos a existência das 
assinaturas de 10 (dez) dos Ilustres Deputados, o que 

corresponde a um terço dos membros da Assembléia 
Legislativa, que também é requisito essencial para a 
aprovação do presente Projeto. 
 Diante do exposto somos pela adoção do 
seguinte 

 
 

PARECER Nº 491/2007 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela juridicidade, constitucionalidade, legalidade. 
Boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 454/07 de 
autoria do nobre Estadual  DEPUTADO ATAYDE 
ARMANI.  

 
 
Sala das Comissões, em 26 de novembro de 

2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO – Presidente e 
Relator 

CLAUDIO VEREZA 
MARCELO SANTOS 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

ÉLCIO ÁLVARES 
 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O presente Projeto de Lei nº 454/07, de 
autoria do Deputado Atayde Armani que tem  
concede Título de Cidadão Espírito-santense ao Sr. 
Nery Vicente Milani de Rossi. 
Não existe qualquer óbice de natureza constitucional 
e legal que possa impedir a regular tramitação da 
proposição em exame, informando ainda, que o 
presente projeto é oportuno e faz justiça ao 
homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão De 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 

Este é o relatório 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Atayde Armani visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-santense ao Senhor Nery Vicente 
Milani de Rossi. 
Ao analisar o presente Projeto de Lei, constata-se que 
o mesmo não conflita com o art. 63, parágrafo único 
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e seus incisos, da Carta Magna Estadual, que define 
as competências dos membros parlamentares desta 
Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
 

Voto pela aprovação. 
 

PARECER Nº 156/2007 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS  é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 454/07 de 
autoria do Deputado Atayde Armani que visa 
conceder o Título de Cidadão Espírito-santense ao 
Senhor Nery Vicente Milani de Rossi. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, em 27 de 
novembro de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI– 
Presidente  e Relator 

ROBSON VAILLANT  
GIVALDO VIEIRA 

 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO DE 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
 Projeto de Lei nº 466/07 de autoria do ilustre 
Deputado PAULO FOLETTO visa conceder Título 
de Cidadania Espírito-santense ao Sr. Sérgio 
Machado de Rezende. 
  A presente matéria, encaminhada a DLPL 
para registrar foi publicada no DPL do dia 13.11.07 
as páginas 4876 e, o  que foi efetuado no DPL do 
mesmo dia e a seguir encaminhada a DLP para 
exame e parecer.. 

Vindo a esta comissão para análise e parecer 
coube-nos relatar. 

 
É o relatório 

 
PARECER DO RELATOR 

 
 O projeto de Lei nº 466/07, de autoria do 
ilustre Deputado Paulo Foletto, que ora é relatado sob 
seu aspecto constitucional encontra amplo respaldo 
jurídico para prosseguir com sua tramitação legal 
nesta Casa, conforme preceitua a Lei Estadual nº 
7.832/04 que estabelece os ritos necessários a 

concessão do Título de Cidadão Espírito-santense.
 Os requisitos foram preenchidos conforme 
podemos ver através do extenso currículo do Sr. 
Sérgio Machado de Rezende.  
 Quanto a iniciativa, o art. 63 caput da 
Constituição Estadual não nos deixa dúvidas de que a 
mesma é legal. 
 E por fim verificamos a existência das 
assinaturas de 10 (dez) dos ilustres Deputados, o que 
corresponde a um terço dos membros da Assembléia 
Legislativa, que também é requisito essencial para a 
aprovação do presente Projeto. 
 Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte 
 
 

PARECER Nº 492/2007 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela juridicidade, constitucionalidade, legalidade. 
Boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 466/2007 
de autoria do nobre Deputado Estadual PAULO 
FOLETTO 

 
 
Sala das Comissões, em 26 de novembro de 

2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO – Presidente e 
Relator 

CLAUDIO VEREZA 
MARCELO SANTOS 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

ÉLCIO ÁLVARES 
ELION VARGAS 

 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 

DOS DIREITOS HUMANOS 
 

RELATÓRIO 
 
 

 O presente Projeto de Lei nº 466/07, de 
autoria do Deputado PAULO FOLETTO visa  
conceder Título de Cidadão Espírito-santense ao Sr. 
Sérgio Machado de Rezende. 
 

Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 
 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 

Este é o relatório 
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PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Paulo Foletto visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Sérgio 
Machado de Resende. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta augusta Cada de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 

Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

 
Voto pela aprovação. 

 
PARECER Nº 157/2007 

 
A COMISSÃO DE DEFESA DA 

CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS  é 
pela aprovação do Projeto de Lei nº 466/07 de autoria 
do Deputado Paulo Foletto que visa conceder o 
Título de Cidadão Espírito-santense ao Ilmo. Sr. 
Sérgio Machado de Rezende. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, em 27 de 
novembro de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI– 
Presidente  e Relator 

ROBSON VAILLANT  
GIVALDO VIEIRA 

 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO DE 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
 Projeto de Lei nº 459/07 de autoria do nobre 
Deputado Da Vitória confere o Título de Cidadania 
Espírito-santense ao Ilmo. Sr. Ney Batista 
Coutinho.. 
 O projeto foi lido em sessão ordinária, e após 
tramitação foi encaminhado a Procuradoria para 
exame prévio e após a Comissão de Justiça para 
exame e parecer. 
 É o relatório 

 
PARECER DO RELATOR 

 
 A matéria apresentada pelo Deputado Da 
Vitória tem como objetivo, conceder o Título de 

Cidadania Espírito-santense ao Ilmo. Sr. Ney Batista 
Coutinho. 
 Ao analisar o Projeto de Lei aludido, 
verifica-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, onde estão definidas as competências dos 
membros parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 Da análise do projeto com a conformidade da 
legislação vigente, pode-se concluir que o mesmo 
encontra-se respaldado legalmente, segundo consta 
das informações contidas nos autos, e mais o que 
dispõe a Lei 7.832 de 20 de julho de 2004 que 
determina o seguinte: 
 

Art. 1º O Título de Cidadão Espírito -
santense será concedido pela Assembléia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo – 
ALES a personalidade que tenha relevantes 
serviços e incontestável benefício ao Estado 
e que nele resida por período igual ou 
superior a 02 (dois) anos. 
 
Parágrafo único. Excepcionalmente, o Título 
será concedido a quem não resida do Estado 
do Espírito Santo. 

 
 Não há óbices legais que impeça a tramitação 
desta matéria, estando a mesma, portanto, na 
conformidade da legislação vigente. 
 

PARECER Nº 513/2007 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 459/07 de 
autoria do Deputado Da Vitória que tem como 
objetivo, com ceder o Título de Cidadania Espírito-
santense ao Ilmo. Sr. Ney Batista Coutinho. 
 
 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2007. 
 

CLAUDIO VEREZA – Presidente  
MARCELO SANTOS – Relator 

ELION VARGAS 
DOUTOR RAFAEL FAVATTO 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 
ELCIO ALVARES 

THEODORICO FERRAÇO 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O presente Projeto de Lei nº 459/07 de 
autoria do nobre Deputado Da Vitória  visa conceder 
Título de Cidadania Espírito-santense ao Ilmo. Sr. 
Ney Batista Coutinho. Não existe qualquer óbice de 
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natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 
 Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada pelo Deputado Da 
Vitória visa conceder o Título de Cidadão Espírito-
santense ao Sr. Ney Batista Coutinho. Ao analisar o 
presente projeto de lei, consta-se que o mesmo não 
conflita com o art. 63, parágrafo único e seus incisos, 
da Carta Magna Estadual, que define as competências 
dos membros desta Augusta Casa de Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n° 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sob re a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-santense. 
 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

 
Voto pela aprovação. 

 
PARECER Nº 206/2007 

 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS  é 
pela aprovação do Projeto de Lei nº 459/07 de autoria 
do Deputado Da Vitória  que visa conceder o Título 
de Cidadão Espírito-santense ao Ilmo. Sr. Ney 
Batista Coutinho. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, em 27 de 
novembro de 2007. 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI– 
Presidente  e Relator 

ROBSON VAILLANT  
GIVALDO VIEIRA 

 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 
 

RELATÓRIO 
 
 O Projeto de Lei nº 404/2007, de autoria do 
Deputado Sérgio Borges, tem por objeto “Conceder 
Titulo de Cidadão Espírito -santense ao Dr. Michel 
Miguel Elias Temer Lullia”. 

 A matéria foi publicada do DPL do dia 
05.10.07, às paginas 4145 a 4146, vindo a esta 
procuradoria para exame e parecer. 
 
 Em cumprimento ao disposto no art. 40 do 
Regimento Interno, cabe a esta douta Comissão 
efetuar análise dos aspectos constitucionais, 
jurídicos, legais e de técnica legislativa das 
proposições sob seu apreço. 
 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O presente Projeto de  Lei nº 404/2007, de 
autoria do Deputado Sérgio Borges, dispõe em 
“Conceder Título de Cidadão Espírito-santense ao 
Dr. Michel Miguel Elias Temer Lullia”. 
 O homenageado nasceu no dia 23 de 
setembro de 1940, na cidade de Tietê no Estado de 
São Paulo. Doutor em Direito e Professor, foi 
Procurador Geral e Secretário de Estado nas pastas de 
Segurança Pública e de Governo. De 1997 a 2000 foi 
Presidente da Câmara dos Deputados, Palestrante 
conferencista em congressos relacionados às áreas 
jurídica e política. Foi eleito Presidente Nacional do 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro – 
PMDB, em 2001, sendo reeleito sucessivamente até o 
ano de 2009. 
 Sempre lutou pela democratização da vida 
dos brasileiros nos planos político, social e 
econômico, sendo grande defensor do interesse 
nacional, entendido como o interesse do povo 
brasileiro na preservação do território e da soberania 
nacional, no fortalecimento da autonomia cultural, da 
capacidade produtiva e comercial e na defesa dos 
demais objetivos estratégicos do país. 
 Ao exame do teor do Projeto de Lei, observa-
se que, a matéria não conflita com as disposições do 
art. 63 da Carta Estadual, onde estão elencadas as 
matérias cuja iniciativa é de competência exclusiva 
do Chefe do Poder Executivo Estadual, sendo 
destarte constitucional, visto que se trata de iniciativa 
concorrente, tendo o Deputado legitimidade para 
propô-la. 

Também com relação aos aspectos materiais, 
nada obsta a sua tramitação já que não há qualquer 
conflito da matéria com a Carta Federal. 

Face ao exposto, esta relatoria propõe aos 
doutos membros desta Comissão a adoção do 
seguinte parecer. 
 

PARECER Nº 427/2007 
 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, é 
pela Constitucionalidade do Projeto de Lei nº 404/07, 
de autoria do Deputado Sérgio Borges, que “concede 
Conceder Titulo de Cidadão Espírito-santense ao Dr. 
Michel Miguel Elias Temer Lullia”. 
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 Sala das Comissões, em 13 de novembro de 
2007. 

 
THEODORICO FERRAÇO - Presidente 

MARCELO SANTOS - Relator 
CLAUDIO VEREZA 
ÉLCIO ALVARES 

 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 404/07, de 

autoria do Deputado Sérgio Borges, visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-santense ao Senhor 
Michel Miguel Elias Temer Lulia. Não existe 
qualquer óbice de natureza constitucional e legal que 
possa impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informando ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Sérgio Borges visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-santense ao Senhor Michel Miguel 
Elias Temer Lulia. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Titulo de Cidadania Espírito-santense. 

Posto isto, entendo que forem cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

 
Voto pela aprovação 

 
PARECER Nº 199/2007 

 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 404/07 de 
autoria do Exmo. Deputado Sérgio Borges, visa 
conceder Título de cidadão Espírito-santense ao 
Senhor Michel Miguel Elias Temer Lulia . 

Plenário “Rui Barbosa”, em 27 de 
novembro de 2007. 

 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI – 

Presidente e Relator 
ROBSON VAILLANT 

GIVALDO VIEIRA 
 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O Projeto de Lei nº 427/2007, de autoria do 
ilustre Deputado CLAUDIO VEREZA, que concede 
Título de Cidadania Espírito-santense a Srª. 
ZÉLIA GAGNO INTRA. 
 A presente matéria, encaminhada a DLPL 
para registrar foi publicada no DPL do dia 24.10.07 
as páginas 4429 a 4430 e, o que foi efetuado no DPL 
do mesmo dia e a seguir encaminhada a DLP para 
exame e parecer. 
 Vindo a esta comissão para análise e parecer 
coube-nos relatar 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto de Lei nº 427/2007, de autoria do 
Deputado CLAUDIO VEREZA, visa a conceder 
Título de Cidadão Espír ito-santense a Srª ZÉLIA 
GAGNO INTRA. 
 A Resolução nº 1464/85 estabelece as 
normas para a concessão de Título de Cidadania 
Espírito-santense, homenagem máxima do nosso 
Estado as pessoas que nele residam a mais de dois 
anos e que tenham prestado relevantes serviços para 
o seu desenvolvimento. 
 Do exame dos autos podemos verificar que a 
homenagem reúne as qualidades inerentes, exigidas 
pela Resolução que regula a matéria. 
 Assim sendo, concluímos o nosso parecer 
atestando a legalidade do Projeto 427/2007, opinando 
pela sua tramitação de conformidade com o 
Regimento Interno desta Casa de Leis. 
 

PARECER Nº 450/2007 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela juridicidade, constitucionalidade, legalidade e 
aprovação do Projeto de Lei nº 427/07 de autoria do 
nobre Deputado Estadual CLAUDIO VEREZA. 
 

Sala das Comissões, em 26 de novembro de 
2007. 

 
THEODORICO FERRRAÇO – Presidente 

ÉLCIO ALVARES – Relator 
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CLAUDIO VEREZA 
MARCELO SANTOS 

ELION VARGAS 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI 

DOUTOR RAFAEL FAVATTO 
 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 427/07, de 

autoria do Deputado Claudio Vereza visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-santense a Senhora Zélia 
Gagno Intra. Não existe qualquer óbice de natureza 
constitucional e legal que possa impedir a regular 
tramitação da proposição em exame, informando 
ainda, que o presente projeto é oportuno e faz justiça 
ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Claudio Vereza visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-santense a Senhora Zélia Gagno 
Intra. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Titulo de Cidadania Espírito-santense. 

Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

Voto pela aprovação 
 

PARECER Nº 154/2007 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 427/07 de 
autoria do Deputado Claudio Vereza que visa 
conceder Título de cidadão Espírito-santense a 
Senhora Zélia Gagno Intra. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, em 27 de 
novembro de 2007. 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI – 
Presidente e Relator 
GIVALDO VIEIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 O Projeto de Lei nº 428/2007, de autoria do 
ilustre Deputado CLAUDIO VEREZA, visa 
conceder Título de Cidadania Espírito-santense ao 
Sr. Sebastião Ângelo de Moura. 
 
 A presente matéria, encaminhada a DLPL 
para registrar foi publicada no DPL do dia 24.10.07 
as páginas 4430 e, o que foi efetuado no DPL do 
mesmo dia e a seguir encaminhada a DLP para 
exame e parecer. 
 

Vindo a esta comissão para análise e parecer 
coube-nos relatar 

 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O Projeto Lei nº 428/2007, de autoria do 
Deputado CLAUDIO VEREZA, que ora é relatado 
sob seu aspecto constitucional encontra amplo 
respaldo jurídico para prosseguir com sua tramitação 
legal nesta Casa, conforme preceitua a Lei Estadual 
nº 2439 que estabelece os ritos necessários a 
concessão do Titulo de Cidadão Espírito-santense. Os 
requisitos foram preenchidos conforme podemos ver 
através do extenso currículo  do Sr. Sebastião Ângelo 
de Moura. 
 
 Quanto a iniciativa, o art, 63 caput da 
Constituição Estadual não nos deixa dúvidas de que a 
mesma é legal. 
 
 E por fim verificamos a existência das 
assinaturas de 10 (dez) dos Ilustres Deputados, o que 
corresponde a um terço dos membros da Assembléia 
Legislativa, que também é requisito essencial para a 
aprovação do presente Projeto. 
 
 Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte 
 

PARECER Nº 433/2007 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela juridicidade, constitucionalidade, legalidade. 
Boa Técnica legislativa do Projeto de Lei nº 
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428/2007 de autoria do nobre Deputado Estadual 
CLAUDIO VEREZA. 
 

Sala das Comissões, em 20 de novembro de 
2007. 

 
THEODORICO FERRAÇO – Presidente e 

Relator 
CLAUDIO VEREZA 

ELION VARGAS 
ÉLCIO ALVARES 

MARCELO SANTOS 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 428/07, de 

autoria do Deputado Claudio Vereza visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-santense ao Senhor 
Sebastião Ângelo de Moura. Não existe qualquer 
óbice de natureza constitucional e legal que possa 
impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informando ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Claudio Vereza visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-santense ao Senhor Sebastião 
Ângelo de Moura. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Titulo de Cidadania Espírito-santense. 

Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

Voto pela aprovação 
 

PARECER Nº 200/2007 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 428/07 de 

autoria do Exmo. Deputado Claudio Vereza, visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-santense ao 
Senhor Sebastião Ângelo de Moura. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, em 27 de 
novembro de 2007. 

 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI – 

Presidente e Relator 
GIVALDO VIEIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 Projeto de Lei nº 441/07, de autoria do 
nobre Deputado Robson Vaillant, confere o Titulo 
de Cidadania Espírito-santense ao Ilmo. Sr. 
Maximiniano Feitosa da Mata. 
 O projeto foi lido na sessão ordinária do dia 
23.10.2007, e posteriormente encaminhado a 
Procuradoria para exame prévio e após a Comissão 
de Justiça para exame e parecer. 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 A matéria apresentada pelo Deputado 
Robson Vaillant tem como objetivo, conceder o 
Título de Cidadania Espírito-santense ao Ilmo. Sr. 
Maximiniano Feitosa da Mata. 
 Ao analisar o Projeto de Lei aludido, 
verifica-se que o mesmo não conflita com o Art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, onde estão definidas as competências dos 
membros parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 Da análise do projeto com a conformidade da 
legislação vigente, pode-se concluir que o mesmo 
encontra-se respaldado legalmente, segundo consta 
das informações contidas nos autos, e mais o que 
dispõe a Lei 7.832 de 20 de julho de 2004 que 
determina o seguinte: 
 
Art 1º O Titulo de Cidadão Espírito -Santense será 
concedido pela Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo - ALES à personalidade que tenha 
prestado relevantes serviços e incontestável benefício 
do Estado e que nele resida por período igual ou 
superior a 02 (dois) anos. 
 
Parágrafo único. Excepcionalmente, o Título será 
concedido a quem não resida no Estado do Espírito 
Santo. 
 
 Não há óbices legais que impeça a tramitação 
desta matéria, estando a mesma, portanto, na 
conformidade da legislação vigente. 
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PARECER Nº 451/2007 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 441/07 de 
autoria do Deputado Robson Vaillant que tem como 
objetivo, conceder o Título de Cidadania Espírito-
santense ao Ilmo. Sr. Maximiniano Feitosa da Mata. 
 
 Sala das Comissões, em 26 de novembro de 
2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO – Presidente  
ÉLCIO ALVARES – Relator 

CLAUDIO VEREZA 
ELION VARGAS 

MARCELO SANTOS 
RAFAEL FAVATTO 

WOLMAR CAMPOSTRINI 
 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 441/07, de 

autoria do Deputado Robson Vaillant visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-santense ao Senhor 
Maximiniano Feitosa da Mata. Não existe qualquer 
óbice de natureza constitucional e legal que possa 
impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informando ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Robson Vaillant visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-santense ao Senhor Maximiniano 
Feitosa da Mata. 

 
Ao analisar o presente projeto de lei, 

constata-se que o mesmo não conflita com o art 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Titulo de Cidadania Espírito-santense. 

Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

Voto pela aprovação 
 

PARECER Nº 155/2007 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 441/07 de 
autoria do Deputado Robson Vaillant, que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-santense ao 
Senhor Maximiniano Feitosa da Mata. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, em 27 de 
novembro de 2007. 

 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI – 

Presidente e Relator 
GIVALDO VIEIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 Projeto de Lei nº 444/07, de autoria do 
nobre Deputado Marcelo Coelho confere o Titulo 
de Cidadania Espírito-santense ao Ilmo. Sr. 
Claudemir Marçal. 
 O projeto foi lido em sessão ordinária, e 
posteriormente encaminhado a Procuradoria para 
exame prévio e após a Comissão de Justiça para 
exame e parecer. 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 A matéria apresentada pelo Deputado 
Marcelo Coelho  tem como objetivo, conceder o 
Título de Cidadania Espírito-santense ao Ilmo. Sr. 
Claudemir Marçal. 
 Ao analisar o Projeto de Lei aludido, 
verifica-se que o mesmo não conflita com o Art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, onde estão definidas as competências dos 
membros parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 
 Da análise do projeto com a conformidade da 
legislação vigente, pode-se concluir que o mesmo 
encontra-se respaldado legalmente, segundo consta 
das informações contidas nos autos, e mais o que 
dispõe a Lei 7.832 de 20 de julho de 2004 que 
determina o seguinte: 
 

Art 1º O Titulo de Cidadão Espírito -Santense 
será concedido pela Assembléia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo - ALES à 
personalidade que tenha prestado relevantes 
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serviços e incontestável benefício ao Estado 
e que nele resida por período igual ou 
superior a 02 (dois) anos. 

 
Parágrafo único. Excepcionalmente, o Título 
será concedido a quem não resida no Estado 
do Espírito Santo. 

 
 Não há óbices legais que impeça a tramitação 
desta matéria, estando a mesma, portanto, na 
conformidade da legislação vigente. 
 

PARECER Nº 499/2007 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 444/07 de 
autoria do Deputado Marcelo Coelho que tem como 
objetivo, conceder o Título de Cidadania Espírito-
santense ao Ilmo. Sr Claudemir Marçal. 
 
 Sala das Comissões, em 27 de novembro de 
2007. 
 

CLAUDIO VEREZA – Presidente e Relator 
ELION VARGAS 

MARCELO SANTOS 
EUCLÉRIO SAMPAIO 

 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 444/07, de 

autoria do Deputado Marcelo Coelho visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-santense ao Senhor 
Claudemir Marçal. Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Marcelo Coelho visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-santense ao Senhor Claudemir 
Marçal. 

Ao analisar o presente projeto de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art 63, 

parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Titulo de Cidadania Espírito-santense. 

Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

Voto pela aprovação 
 

PARECER Nº 201/2007 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 444/07 de 
autoria do Deputado Marcelo Coelho, que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-santense ao 
Senhor Claudemir Marçal. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, em 27 de 
novembro de 2007. 

 
DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI – 

Presidente e Relator 
ROBSON VAILLANT 

GIVALDO VIEIRA 
 
 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
 

RELATÓRIO 
 
 Projeto de Lei nº 445/07, de autoria  do ilustre 
Deputado MARCELO COELHO, visa conceder 
Título de Cidadania Espírito-santense ao Sr. 
Laudarcy Ricardo de Oliveira. 
 A presente matéria, encaminhada a DLPL 
para registrar foi publicada no DPL do dia 01.11.07 
as páginas 4672 a 4673 e, o que foi efetuado no DPL 
do mesmo dia e a seguir encaminhada a DLP para 
exame e parecer. 
 Vindo a esta comissão para análise e parecer 
coube-nos relatar. 
 É o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 O projeto de lei nº 445/07, de autoria do 
ilustre Deputado MARCELO COELHO, que ora é 
relatado sob seu aspecto constitucional encontra 
amplo respaldo jurídico para prosseguir com sua 
tramitação legal nesta Casa, conforme preceitua a Lei 
Estadual nº 7.832/04 que estabelece os ritos 
necessários a concessão do Título de Cidadão 
Espír ito-santense ao Sr. Laudarcy Ricardo de 
Oliveira. 
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 Os requisitos foram preenchidos conforme 
verificamos em sua trajetória de vida. 
 
 Quanto a iniciativa, o art. 63 caput da 
Constituição Estadual não nos deixa dúvidas de que a 
mesma é legal. 
 
 E por fim verificamos a existência das 
assinaturas de 10 (dez) dos Ilustres Deputados, o que 
corresponde a um terço dos membros da Assembléia 
Legislativa, que também é requisito essencial para a 
aprovação do presente projeto. 
 
 Diante do exposto, somos pela adoção do 
seguinte 
 

PARECER Nº 526/2007 
 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela, juridicidade, constitucionalidade, legalidade. 
Boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 445/07 de 
autoria do nobre Deputado Estadual MARCELO 
COELHO. 
 
 Sala das Comissões, em 26 de novembro de 
2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO – Presidente  
ELION VARGAS – Relator 

CLAUDIO VEREZA 
MARCELO SANTOS 
RAFAEL FAVATTO 

WOLMAR CAMPOSTRINI 
ÉLCIO ALVARES 

 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 445/07, de 

autoria do Deputado Marcelo Coelho visa conceder 
Titulo de Cidadão Espírito-santense ao Senhor 
Laudarcy Ricardo de Oliveira. Não existe qualquer 
óbice de natureza constitucional e legal que possa 
impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informando ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 

 
Em seguida, a presente proposição foi 

enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 

A matéria apresentada de autoria do 
Deputado Marcelo Coelho visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-santense ao Senhor Laudarcy 
Ricardo de Oliveira. Ao analisar o presente projeto 
de lei, constata-se que o mesmo não conflita com o 
art 63, parágrafo único e seus incisos, da Carta 
Magna Estadual, que define as competências dos 
membros parlamentares desta  Augusta Casa de Leis. 

 
De acordo com a legislação vigente, conclui-

se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Titulo de Cidadania Espírito-santense. 

 
Posto isto, entendo que foram cumpridos 

com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

 
Voto pela aprovação 

 
PARECER Nº 202/2007 

 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 445/07 de 
autoria do Deputado Marcelo Coelho, que visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-santense ao 
Senhor Laudarcy Ricardo de Oliveira. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, em 27 de 
novembro de 2007. 

 
 

DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI – 
Presidente e Relator 
GIVALDO VIEIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
 
PROJETO DE LEI Nº 448/2007 
AUTORA: DEPUTADA APARECIDA DENADAI 
 

RELATÓRIO 
 
 O Projeto de Lei nº 448/2007, de autoria da 
Deputada Estadual Aparecida Denadai, tem como 
finalidade conceder o Título de Cidadão Espírito-
santense ao Sr. Alexandre Martins de Castro. Projeto 
publicado no Diário do Poder Legislativo do dia 05 
de novembro de 2007. Justificativa inclusa ao Projeto 
às fls. 03, Curriculum vitae ao homenageado em 
anexo. 
 
 
 É o relatório. 
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PARECER DO RELATOR 

 
 Ao examinar o Projeto de Lei de nº 
448/2007, de autoria da Deputada Aparecida 
Denadai, verifica-se que se trata de homenagear um 
cidadão do Estado do Rio de Janeiro, com a 
cidadania Capixaba. O currículo do Sr. Alexandre 
Martins de Castro, preenche as exigências legais com 
sobra. Cidadão altamente preparado, com uma folha 
de serviços prestados ao Estado, ademais, por ser pai 
do Dr. Alexandre Martins de Castro Filho; Juiz de 
Direito que morreu lutando para combater os fora da 
lei. Sr. Alexandre é merecedor do Título de Cidadão 
Espírito-santense, com louvor. 

 
 A luz da Lei 7.832/2004, não existe óbice 
quanto as exigências legais para a concessão do 
Título, no art. 1º da mencionada Lei, diz o seguinte: 

 
Art 1º O Titulo de Cidadão Espírito -Santense 
será concedido pela Assembléia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo - ALES à 
personalidade que tenha prestado relevantes 
serviços e incontestável benefício do Estado 
e que nele resida por período igual ou 
superior a 02 (dois) anos. 

 
 Quanto a Constitucionalidade diante da 
Constituição Federal e da Constituição Estadual o 
Projeto não sofre nenhuma restrição, a técnica 
legislativa, também não merece reparos, 
regimentalmente nada impede de percorrer sua 
tramitação normal. 
 
 O homenageado é merecedor do honroso 
Título de Cidadão Capixaba, pela sua incansável luta 
contra o crime organizado, sua dedicação ao mundo 
jurídico e sua bravura como tem defendido seus 
pontos de vistas em relação aos trabalhos contra a 
criminalidade. 
 
 Diante do que ficou exposto, não existe 
qualquer obstáculo que impeça a tramitação normal 
do projeto em análise. Portanto, opinamos no sentido 
da constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa 
técnica legislativa. 
 
 

PARECER Nº 434/2007 
 

 

 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa do Projeto de Lei nº 448/07 de 
autoria da Deputada Estadual APARECIDA 
DENADAI. 
 
 Sala das Comissões, em 20 de novembro de 
2007. 

THEODORICO FERRAÇO – Presidente e 
Relator 

CLAUDIO VEREZA 
ELION VARGAS 

ÉLCIO ALVARES 
MARCELO SANTOS 

 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
O Presente Projeto de Lei nº 448/07, de 

autoria da Deputada Aparecida Denadai visa 
conceder Titulo de Cidadão Espírito-santense ao 
Senhor Alexandre Martins de Castro. Não existe 
qualquer óbice de natureza constitucional e legal que 
possa impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informando ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 

Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

A matéria apresentada de autoria da 
Deputada Aparecida Denadai visa conceder Titulo de 
Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Alexandre 
Martins de Castro Ao analisar o presente projeto de 
lei, constata-se que o mesmo não conflita com o art 
63, parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Titulo de Cidadania Espírito-santense. 

Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 

Voto pela aprovação 
 

PARECER Nº 203/2007 
 

 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 448/07 de 
autoria da Exma. Deputada Aparecida Denadai, visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-santense ao 
Senhor Alexandre Martins de Castro. 
 

Plenário “Rui Barbosa”, em 27 de 
novembro de 2007. 
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DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI – 
Presidente e Relator 
GIVALDO VIEIRA 

ROBSON VAILLANT 
 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO DE E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 
RELATÓRIO 

 
 O presente Projeto de Lei nº 511/07 de 
autoria do Exmº Deputado Freitas, visa conceder 
Título de Cidadão Espírito-santense ao Senhor 
DEODATTO VIDAL DOS ANJOS. Esta proposição 
foi protocolada no dia 06/11/07 (seis de novembro de 
dois mil e sete). Não existe qualquer óbice de 
natureza constitucional e legal que possa impedir a 
regular tramitação da proposição em exame, 
informando ainda, que o presente projeto é oportuno 
e faz justiça ao homenageado. 
Em seguida, a presente proposição foi enviada à 
DLCPT, que remeteu a esta Douta Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, no 
dia 20/06/07. 
  
  

Este é o relatório   
 
 

PARECER DO RELATOR 
 
 
 A matéria apresentada pelo Exmº Sr. 
Deputado Freitas tem como objetivo, conceder Título 
de Cidadão Espírito-santense ao Senhor. 
DEODATTO VIDAL DOS ANJOS. 
 Ao analisar o presente proje to de lei, 
constata-se que o mesmo não conflita com o art. 63, 
parágrafo único e seus incisos, da Carta Magna 
Estadual, que define as competências dos membros 
parlamentares desta Augusta Casa de Leis. 

 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal, visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução nº 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-
Santense. 
 Cumpre ressaltar, que não encontramos 
óbices legais para a tramitação desta matéria, estando 
a mesma, portanto, na conformidade da legislação 
vigente. 
 

Posto isto, pelas razões acima aduzidas, 
concluímos nosso parecer atestando a legalidade 
deste projeto, opinando pela sua regular tramitação, 
em conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa de Leis. 
 

PARECER Nº 474/2007 
 
 A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO é 
pela CONSTITUCIONALIDADE, LEGALIDADE, 
JURIDICIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA 
do Projeto de Lei nº 511/07 de autoria do Exmº 
Deputado FREITAS, que visa conceder Título de 
Cidadão Espírito-santense ao Senhor DEODATTO 
VIDAL DOS ANJOS. 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, em 26 de 
novembro de 2007. 
 

THEODORICO FERRAÇO – Presidente  
WOLMAR CAMPOSTRINI – Relator 

ELCIO ALVARES 
RAFAEL FAVATTO 

ELION VARGAS 
MARCELO SANTOS 
CLÁUDIO VEREZA 

 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS 

 
RELATÓRIO 

 
 O presente Projeto de Lei nº 511/07 de 
autoria do Deputado José Eustáquio de Freitas visa 
conceder Título de Cidadão Espírito-santense ao 
Senhor Deodatto Vidal dos Anjos. Não existe 
qualquer óbice de natureza constitucional e legal que 
possa impedir a regular tramitação da proposição em 
exame, informando ainda, que o presente projeto é 
oportuno e faz justiça ao homenageado. 
 Em seguida, a presente proposição foi 
enviada a DLCPT, que remeteu à Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, 
para oferecimento de parecer e esta remeteu a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos para elaboração de parecer. 
 

Este é o relatório. 
 

PARECER DO RELATOR 
 

 A matéria apresentada  de autoria do 
Deputado José Eustáquio de Freitas visa conceder o 
Título de Cidadão Espírito-santense ao Senhor 
Deodatto Vidal dos Anjos. Ao analisar o presente 
projeto de lei, constata-se que o mesmo não conflita 
com o art. 63, parágrafo único e seus incisos, da 
Carta Magna Estadual, que define as competências 
dos membros Parlamentares desta Augusta Casa de 
Leis. 
 De acordo com a legislação vigente, conclui-
se que o projeto encontra respaldo legal visto que 
segue os requisitos estabelecidos pela Resolução n° 
1464 da Assembléia Legislativa, que legisla sobre a 
conferência do Título de Cidadania Espírito-santense. 
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 Posto isto, entendo que foram cumpridos 
com louvor os requisitos legais para a concessão da 
homenagem. 
Voto pela aprovação. 

 
PARECER Nº 180/2007 

 
 A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS  é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Lei nº 511/07 de 
autoria do Deputado José Eustáquio de Freitas que 
visa conceder o Título de Cidadão Espírito-santense 
ao Senhor Deodatto Vidal dos Anjos 
 
 Plenário “Rui Barbosa”, em 27 de 
novembro de 2007. 
 

 DOUTOR WOLMAR CAMPOSTRINI– 
Presidente  e Relator 
GIVALDO VIEIRA 

ROBSON VAILLANT  
 

 
PROJETO DE LEI N° 574/2007 

 
 

Concede Título de Cidadania Espírito -Santense a 
Mardelo Knupp de Oliveira. 

 
 
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadania 
Espírito-Santense a Marcelo Knupp de Oliveira. 
 
 Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 
 Sala das Sessões, em 22 de novembro de 
2007. 
 

RAFAEL FAVATTO GARCIA 
Deputado Estadual 

2º Vice-Presidente ALES 
Líder do PTB 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 
 Marcelo Knupp de Oliveira, é mestre em 
Teologia formado pelo Seminário Peniel, localizado 
em Recife, o bacharelado foi cursado no Seminário 
Teológico Batista Mineiro, em Belo Horizonte e as 
graduações em Assessoria e Psicologia Familiar em 
Viçosa. 
 

 Exerce seu ministério na Igreja Batista em 
Paul, situada na Estrada Jerônimo Monteiro, n° 5003, 
Paul, Vila Velha, ES, e na comunidade onde 
desenvolve os seguintes programas: 
 
Ø Projeto Igreja Batista em Paul é Saúde 
(atendimentos médicos à comunidade);] 
Ø Clínica de Psicanálise aberta a Comunidade. 
Ø Atendimento Familiar para a Comunidade. 
 

Trata-se de personalidade que tem prestado 
relevantes serviços e incontestáveis benefícios ao 
Estado do Espírito Santo, nele residindo por longo 
período, atendendo assim a todas as exigências da 
Lei n° 7.832/2004, que estabelece condições para a 
concessão de título de cidadão Espírito-santense. 

 
 O Pastor Marcelo Knupp de Oliveira é 
merecedor da homenagem que estamos propondo 
pelos inúmeros serviços revertidos em benefícios da 
sociedade capixaba. 
 
 

PROJETO DE LEI Nº 577/2007 
 

Concede Título de Cidadania Espírito -Santense a 
Zélia de Moraes Soares 

 
 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadania 
Espírito-Santense a Zélia de Moraes Soares 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

Sala das Sessões, em 23 de novembro de 2007. 
 

RAFAEL FAVATTO GARCIA 
Deputado Estadual 

2º Vice-Presidente ALES 
Líder do PTB 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 
 Zélia de Moraes Soares é bacharel em 
Ciências Contábeis que foi cursado na Fundação 
Presidente Antônio Carlos, em Barbacena (MG). 
 
 Atua em Assessoria Parlamentar na Câmara 
Municipal de Vila Velha e desenvolve ações sociais 
nas entidades: 
 
Ø Creche Pastorzinho de Jesus (Paul); 
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Ø Associação de Famílias Carentes de Vila 
Velha; 

Trata-se de personalidade que tem prestado 
relevantes serviços e incontestáveis benefícios ao 
Estado do Espírito Santo, nele residindo por longo 
período, atendendo assim a todas as exigências da 
Lei nº 7.832/2004, que estabelece condições para a 
concessão de título de cidadão Espírito-santense. 
 
 A Senhora Zélia de Moraes Soares é 
merecedora de homenagem que estamos propondo 
pelos inúmeros serviços revestidos em benefício da 
sociedade capixaba. 
 
 

PODER EXECUTIVO 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
 

Vitória, 29 de novembro de 2007 
 
 
MENSAGEM Nº 241/2007 
 
 
Senhor Presidente: 
 

Submeto à elevada apreciação dessa 
Assembléia Legislativa o anexo Projeto de Lei 
em que solicito autorização para abertura de 
Crédito Suplementar no valor de R$ 
2.816.000,00 (dois milhões, oitocentos e 
dezesseis mil reais), em favor da Secretaria de 
Estado de Saúde, visando o atendimento de 
despesa com transferências a título de 
Subvenções Sociais e Auxílios a Entidades, 
conforme Anexo I do Projeto de Lei. 
 

Os recursos necessários à execução do 
referido Crédito Suplementar serão provenientes 
de anulações parciais de dotações orçamentárias 
constantes do Programa de Trabalho da própria 
Secretaria de Estado de Saúde, conforme Anexo 
II do Projeto de Lei. 
 

O presente Projeto de Lei visa ainda 
alterar o Anexo V da Lei Orçamentária Anual Nº 
8.458, de 18 de janeiro de 2007, no Quadro 
Demonstrativo de Subvenções Sociais e Auxílios 
da Secretaria de Estado de Saúde, com a inclusão 

das Entidades constantes dos Anexos III e IV, do 
Projeto de Lei. 

 
 

Desta forma, Senhor Presidente e 
Senhores Deputados, solicito a aprovação do 
incluso Projeto de Lei que permitirá a adequação 
do orçamento vigente às necessidades da 
Administração Pública Estadual. 

Renovo a Vossa Excelência e aos seus 
ilustres Pares os meus protestos de estima e 
consideração. 
 
 

Atenciosamente 
 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 

PROJETO DE LEI Nº 592/2007 
 

Abre o Crédito Suplementar no 
valor de R$ 2.816.000,00 (dois 
milhões, oitocentos e dezesseis 
mil) e inclui Entidades no Anexo 
V da Lei Orçamentária nº 8.458, 
de 18 de janeiro de 2007, para o 
fim que especifica. 

 
 
Art. 1º - Fica aberto o Crédito Suplementar no 
valor de R$ 2.816.000,00 (dois milhões, 
oitocentos e dezesseis mil), para atender a 
programação constante do Anexo I. 
 
 
Art. 2º - Os recursos necessários à execução do 
disposto no Artigo anterior, serão provenientes 
de anulações parciais de dotações orçamentárias, 
indicadas no Anexo II. 
 
Art. 3º - Ficam incluídos no Anexo V da Lei 
Orçamentária nº 8.458, de 18 de janeiro de 2007 
no Quadro Demonstrativo de Subvenções 
Sociais e Auxílios da Secretaria de Estado de 
Saúde as Entidades constantes dos Anexos III e 
IV. 
 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
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R$

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA F VALOR

44.000 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
44.901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
1030200156.576 APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES FILANTRÓPICAS E SEM FINS 

LUCRATIVOS

Despesas com subvenções sociais 3.3.50.43.00 0104 6.000,00             
Despesas com auxílios 4.4.50.42.00 0104 2.810.000,00      

TOTAL 2.816.000,00      

R$

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA F VALOR

44.000 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
44.901 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
1030103636.581 MELHORIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 3.3.40.39.00 0104 599.187,00         

4.4.40.42.00 0104 235.949,00         

1030203371.585 CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE 
SAÚDE NO ESTADO 3.3.90.35.00 0104 300.000,00         

3.3.90.39.00 0104 401.658,05         

4.4.90.51.00 0104 627.474,28         

4.4.90.61.00 0104 869,00                

4.4.90.92.00 0104 40.560,65           

1030503834.592 PREVENÇÃO, CONTROLE E ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES 
DE DST/AIDS E HEPATITES 3.3.90.30.00 0104 533.860,94         

3.3.90.39.00 0104 70.441,08           

4.4.50.42.00 0104 6.000,00             

TOTAL 2.816.000,00      

CRÉDITO SUPLEMENTAR          -          ANEXO I          -          SUPLEMENTAÇÃO

CRÉDITO SUPLEMENTAR          -          ANEXO II          -          ANULAÇÃO

 
 

ÓRGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Nº DE ENTIDADES A SEREM BENEFICIADAS MUNICÍPIO
ORDEM

055 ASSOCIAÇÃO CAPIXABA DE REDUÇÃO DE DANOS - ACARD VITÓRIA

ÓRGÃO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Nº DE ENTIDADES A SEREM BENEFICIADAS MUNICÍPIO
ORDEM

059 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CONCEIÇÃO DA BARRA CONCEIÇÃO DA BARRA
060 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITÓRIA - APAE VITÓRIA VITÓRIA
061 ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO SANTO - AFPES VITÓRIA

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ANEXO III

ANEXO IV

QUADRO DEMONSTRATIVO DE AUXÍLIOS
Exercício de 2007

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

QUADRO DEMONSTRATIVO DE SUBVENÇÕES SOCIAIS
Exercício de 2007
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
Vitória, 29 de novembro de 2007  
 
 
MENSAGEM Nº 242/2007 
 
 
Senhor Presidente: 

 
Submeto ao exame dessa Casa de Leis o 

anexo projeto de lei  que tem por objetivo promover 
alteração na Lei nº. 8635/2007, acrescentando-lhe 
dispositivos visando partilhar com os Municípios 
conveniados as receitas provenientes da arrecadação 
das multas previstas na lei e sua vinculação, e, ainda, 
que se retire do seu art. 12 a obrigação de estabelecer 
prazo para a celebração dos convênios e parcerias, 
sob pena de restar fixada uma limitação temporal 
para a existência da própria Lei nº. 8635/2007. 

 
Proponho, também, a revogação do artigo 4º 

da Lei nº. 8.640/2007 que prescreve prazo de 90 
(noventa) dias para que os municípios criem e 
implementem a Guarda Municipal em sua 
territorialidade, sob pena de, não cumprindo o prazo,  
ficarem impedidos de “formalizar convênios com a 
Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa 
Social, e, a critério do Governo do Estado, qualquer 
outro tipo de convênio”. 
 

Do teor do artigo 4º da Lei nº. 8.640/2007, 
observa-se que o não atendimento tempestivo pelos 
Municípios da exigência de implementar a Guarda 
Municipal em sua territorialidade, resulta, 
inexoravelmente, na inviabilização  dos fins para os 
quais o diploma foi editado, como a política de 
incentivo à criação e implementação das Guardas 
Municipais, pois,                                    uma vez não 
implementada a Guarda Municipal nos 90 (noventa) 
dias previstos, e ainda que o Município consiga fazê-
lo após esse prazo, a formalização dos convênios de 
cooperação técnica e financeira permitidos na própria 
Lei 8640 (art. 1º, parágrafo único), a fiscalização e o 
acompanhamento das ações executadas pelas 
Guardas (art. 2º, §2º), a criação de mecanismos de 
colaboração, harmonia e execução conjunta de ações 
entre as Polícias Civil, Militar e Guardas Municipais 
(art. 3º), a formação e qualificação profissional da 
Guarda Municipal mediante cursos e treinamentos 
ministrados pela PC e PM (art. 3º, parágrafo único), 
todas essas ações, que seriam viabilizadas e 
concretizadas, em alguma medida, por convênios os 
quais a Secretaria de Estado de Segurança Pública e 
Defesa Social integraria, não poderão ser 
implementados, nem sequer iniciadas, tendo em vista 
a restrição do artigo 4º.  

Além disso, os Municípios do Estado teriam 
que aprovar em menos de 90 dias, três leis de 

extrema complexidade, caso quisessem atender às 
exigências do art. 4º da Lei nº 8.640/2007. Forçoso 
admitir, portanto, a conveniência, ou melhor, a 
necessidade, da revogação do art. 4º. da Lei 8.640/07. 

Assim, estarão os Municípios impedidos de 
formalizar quaisquer outros convênios, não só com a 
SESP, sejam eles de qualquer natureza, inclusive os 
que estão previstos em convênios celebrados entre o 
Estado e a União, com ou sem repasse de recursos 
para os Municípios, colocando em risco os 
investimentos e programas de governo proje tados 
pela atual administração. 

 
Com vistas a prestigiar o interesse público, 
materializado nas ações de alta complexidade em 
favor da vida e da segurança pública, afigura-se 
irrefutável a inconveniência da vigência do artigo 4º 
da Lei nº 8.640/2007. 
 
Na expectativa do apoio sempre efetivo dessa Casa, 
aguardo a aprovação do projeto de lei anexo. 

 
 

Atenciosamente 
 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 

PROJETO DE LEI N° 593/2007 
 

Altera dispositivos da Lei nº 8.635, de 27 de 
setembro de 2007, e dá outras providências. 

 
Art. 1º O art. 3º da Lei 8.635/ 2007, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
 

“Art. 3º.(....) 
(....) 
§ 2º A multa estipulada no “caput” deste 
artigo será lançada pela autoridade 
competente, mediante lavratura de auto de 
infração, e sua cobrança será precedida da 
penalidade de advertência, observados os 
princípios do contraditório e da ampla 
defesa, terá o seu procedimento 
regulamentado por decreto, sendo o seu 
valor, no caso de inadimplência, inscrito na 
dívida ativa do Estado.”  
(....) 
................................................ 
§7º. A receita proveniente da arrecadação da 
multa de que trata o art. 3º poderá ser 
partilhada com os Municípios conveniados 
no percentual de até 50 % (cinqüenta por 
cento), podendo este percentual ser reduzido 
e restabelecido por meio de decreto”.  (NR) 
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Art. 2º O art. 12 da Lei nº. 8.635/2007, passa 
a vigorar com a seguinte redação:           
 “Art. 12.  A presente Lei será regulamentada em até 
60 (sessenta) dias.” 
 

Art. 3º As receitas provenientes do 
recolhimento das multas de que trata a Lei nº. 
8635/2007, serão aplicadas em ações de prevenção à 
violência contra a criança e o adolescente. 
 

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 Art. 5º. Fica revogado o artigo 4º. da Lei nº. 
8640, de 04 de outubro de 2007. 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
 
Vitória, 29 de novembro de 2007. 
 

 
MENSAGEM N º 243/2007 
 
Senhor Presidente: 
 
Encaminho ao exame dessa ilustre Casa Legislativa o 
anexo projeto de lei complementar em que solicito 
seja autorizado o Poder Executivo a prorrogar o 
prazo de contratação temporária de pessoal para 
atender necessidades emergenciais de relevante 
interesse público por parte do Instituto Estadual de 
Meio Ambiente - IEMA. 

A prorrogação da contratação temporária a 
que se refere esta proposta será somente para o cargo 
de Agente Administrativo e por um período de 
apenas três meses, sendo imprescindível para dar 
continuidade aos trabalhos desenvolvidos por aquele 
órgão no início do exercício de 2008, enquanto não 
se concretiza o processo de terceirização desses 
serviços. 

Esclareça-se, por oportuno, que não haverá 
aumento do quantitativo de pessoal contratado, logo, 
não haverá acréscimo de despesa. 

Vale ressaltar que o Estado vem, 
progressivamente, substituindo as designações 
temporárias por servidores efetivos em todas as áreas.  
Diante do exposto, conto com o apoio de V. Exa., e 
Ilustre pares para a aprovação deste projeto de lei 
complementar. 
 

Atenciosamente 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 55/2007 

 
Dispõe sobre prazo de contratação 
temporária de pessoal. 

Art. 1º Fica prorrogado por mais 03 (três) 
meses, a contar de 1.01.2008, o prazo previsto no 
artigo 2º da Lei Complementar nº 294, de 
20/07/2004, alterado pela Lei Complementar nº 
378/06. 

 
Parágrafo único. A prorrogação de que trata 

o art. 1º desta lei complementar refere-se somente ao 
cargo de Agente Administrativo constante do anexo 
V da lei complementar nº 398, de 22.06.07. 

 
Art. 2º Fica revogado o art. 5º da Lei 

Complementar nº 398, de 22.06.07. 
 

Art. 3º Esta lei complementar entra em vigor 
na data de sua publicação. 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
 
Vitória, 29 de novembro de 2007  
 
 
MENSAGEM Nº 244/2007 
 
 
Senhor Presidente: 
 

Submeto à elevada apreciação dessa Casa de 
Leis o anexo projeto de lei complementar, onde 
solicito a autorização necessária para a contratação 
temporária de pessoal com vista a promover a 
apuração do valor das obrigações devidas pelo 
Estado do Espírito Santo em conseqüência de 
condenações judiciais. 

Como é do conhecimento geral, 
administrações anteriores negligenciaram o controle 
e registro de precatórios devidos pelo Estado, 
resultando em um conjunto de títulos cujo 
levantamento e apuração vem sendo objeto de 
minucioso trabalho realizado pela Procuradoria Geral 
do Estado que, no decorrer dos levantamentos 
realizados, identificou a necessidade de efetuar a 
conferência de todos os cálculos em razão da 
constatação de erros e equívocos nos valores 
apontados, um tanto em razão dos critérios de 
conversão de moeda nos títulos mais antigos outro 
tanto por erros materiais verificados pelos técnicos da 
própria PGE. 

O grande volume de títulos – precatórios - 
muitos dos quais com numerosos credores, torna 
excessivamente moroso o trabalho de conferência 
pelos técnicos da PGE impedindo que se conheça de 
pronto o valor total do montante dessas obrigações. 

Trata-se de, aproximadamente, 1.400 (um mil 
e quatrocentos) precatórios, alguns deles, em especial 
os originários da Justiça do Trabalho, com centenas 
de reclamantes credores, impondo a realização de 
milhares de cálculos individuais a serem realizados 



76 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 04 de dezembro de 2007 

por técnicos que não precisam integrar a estrutura 
permanente da PGE por se tratar de tarefa certa e 
temporária, mas de excepcional interesse e 
necessidade para  a Administração. 

A medida reveste-se de urgência em razão 
das numerosas demandas em torno do tema 
precatórios e da imperiosa necessidade que tem o 
Estado do Espírito Santo em conhecer o valor real 
das obrigações devidas decorrentes de condenações 
judiciais. 

Na certeza de que esta Casa de Leis saberá 
avaliar a importância da medida ora proposta, 
encareço a aprovação do projeto de lei anexo. 
 

Atenciosamente 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
PROJETO DE LEI Nº COMPLEMENTAR Nº 

56/2007 
  
Autoriza o Poder Executivo a realizar contratação 
temporária de pessoal, para atender às necessidades 
da Procuradoria Geral do Estado - PGE e dá outras 
providências. 
  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a 
celebrar contrato administrativo de prestação de 
serviço, por prazo determinado, para admissão de 
pessoal em caráter temporário, para atender 
necessidades emergenciais no desempenho de tarefa 
de revisão de cálculos de precatórios judiciais 
expedidos em desfavor do Estado do Espírito Santo, 
suas Autarquias e Fundações. 
  

Art. 2º As contratações previstas no artigo 1º 
respeitarão o prazo de até 06 (seis) meses, podendo 
ser prorrogadas por, no máximo, igual período e 
rescindidas a qualquer tempo por interesse da 
administração. 
  

Art. 3º É proibido o desvio de função do 
pessoal contratado na forma desta lei complementar. 
  
Art. 4º É proibida a contratação, nos termos desta lei, 
de servidores das administrações direta e indireta, da 
União, dos Estados e dos Municípios, exceto as 
acumulações permitidas constitucionalmente. 
 
  Parágrafo único. Sem prejuízo da nulidade 
do contrato, a infração do disposto neste artigo 
importará na responsabilidade da autoridade 
contratante e do contratado, inclusive solidariedade 
quanto à devolução dos valores pagos ao contratado.  
  

Art. 5º Aplicam-se ao pessoal contratado os 
mesmos deveres, proibições e responsabilidades 
vigentes para os servidores públicos integrantes do 
órgão a que forem subordinados, além daqueles 

descritos na Lei Complementar nº 46, publicada no 
dia 31.01.1994, com suas alterações posteriores. 
  

Art. 6º As infrações disciplinares atribuídas 
ao pessoal contratado, nos termos desta lei, serão 
apuradas mediante sindicância, concluída nos 
mesmos prazos e procedimentos estabelecidos para 
os servidores efetivos, assegurada a ampla defesa e 
contraditório. 
  

Art. 7º O contrato firmado, de acordo com os 
termos desta lei complementar, extinguir-se-á sem 
direito a indenização: 
 
  
I – pelo término do prazo contratual 
II – por iniciativa do contratado; 
III – por conveniência da administração; 
IV – quando o contratado incorrer em falta 
disciplinar; 
  

Art. 8º O contratado em caráter temporário 
fará jus ainda: 
  
I – ao vale-transporte; 
  
II – ao auxilio alimentação definido por lei; 
 
Art. 9º Os contratados, na forma da presente lei 
complementar, serão segurados do Regime Geral da 
Previdência Social, conforme § 13 do artigo 40 da 
Constituição da República Federativa do Brasil. 
  
Art. 10. O processo de seleção simplificado dos 
contratados temporariamente, assim como os 
requisitos profissionais exigidos, serão definidos pela 
Procuradoria Geral do Estado. 
  
Art. 11. O quantitativo máximo de pessoal a ser 
admitido mediante contratação temporária, assim 
como a nomenclatura da tarefa, remuneração e carga 
horária são os constantes do Anexo único que integra 
a presente lei complementar. 
 

Art. 12. As despesas decorrentes da 
execução desta lei complementar correrão por conta 
das dotações orçamentárias próprias, que serão 
suplementadas, se necessário. 
  

Art. 13. Esta lei complementar entra em 
vigor na data de sua publicação. 

 
Anexo único – a que se refere o artigo 11. 

 
 

QUADRO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA 
 

NOMENCLATU
RA 

QUANT. CARGA 
HORÁRIA 

REMUNERA
ÇÃO 

TOTAL 

Analista de 
Cálculos 

12 40h/ semanais R$ 1.800,00 R$21.600,00  
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
Vitória, 29 de novembro de 2007 
 
MENSAGEM Nº 245/2007 
 
Senhor Presidente: 

 
Encaminho ao exame dessa ilustre Casa 

Legislativa o anexo projeto de lei complementar onde 
solicito a autorização do Poder Executivo para 
realizar contratação temporária de pessoal para 
atender as necessidades emergenciais de relevante 
interesse público do Instituto de Atendimento Sócio-
Educativo do Espírito Santo - IASES, vinculado à 
Secretaria de Estado da Justiça.  

 
O Instituto de Atendimento Sócio-Educativo 

do Espírito Santo – IASES, que teve sua estrutura 
funcional reorganizada pela Lei Complementar nº 
314/2005, têm entre seus principais objetivos, 
formular a política estadual de atendimento ao 
adolescente em conflito com a lei, em consonância 
com a legislação pertinente e orientada pelos 
princípios do respeito à dignidade da pessoa humana, 
aos direitos humanos, à equidade e à justiça social. 

 
Vale ressaltar que do quantitativo máximo de 

297 (duzentos e noventa e sete) Agentes Sócio- 
Educativos a serem admitidos mediante contratação 
temporária, previsto no presente projeto, o total de 
177 cargos será proveniente da transformação dos 
atuais cargos de Assistente de Alunos. Logo, o 
acréscimo proposto neste projeto refere-se a 120 
(cento e vinte) cargos de Agentes Sócio-Educativos .  

 
Os Agentes tem como função coordenar, 

monitorar e executar atividades relacionadas aos 
programas, aos projetos e às ações de atendimento 
aos adolescentes em conflito com a lei e de segurança 
das Unidades de Atendimento, além de outras 
atividades correlatas às ações sócio-educativas. 

 
Em observância ainda às normas da Lei de 

Responsabilidade Fiscal encaminho anexos, 
Declaração de Atendimento ao Limite de Pessoal 
definido pela LRF, corroborado pelo Relatório de 
Gestão Fiscal - Demonstrativo da Despesa com 
Pessoal - Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – 
janeiro a dezembro/2006, Impacto Orçamentário e 
Financeiro e Demonstrativo de Comportamento da 
Arrecadação nos últimos doze meses. 

 
 Diante do exposto, conto com o apoio de V. 
Exa., e Ilustre Pares para a aprovação deste projeto 
de lei complementar. 

Atenciosamente  
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
57/2007 

 
Autoriza o Poder Executivo a 
realizar contratação temporária de 
pessoal para atender às 
necessidades emergenciais do 
Instituto de Atendimento Sócio-
Educativo do Espírito Santo - 
IASES. 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a 

celebrar contrato administrativo de prestação de 
serviço, por prazo determinado, para admissão de 
pessoal, em caráter temporário, para atender às 
necessidades emergenciais do Instituto de 
Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo - 
IASES. 

Art. 2º Os contratos previstos no artigo 1º 
respeitarão o prazo máximo de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado por igual período. 

 

Art. 3º É proibido o desvio de função do 
pessoal contratado na forma desta lei complementar. 

 

Art. 4º É proibida a contratação, na forma 
desta lei complementar, de servidores da 
administração direta ou indireta, da União, do Estado 
e dos Municípios, exceto as acumulações permitidas 
constitucionalmente. 

 

Art. 5º Nas contratações serão observados os 
valores de salário-base pago ao pessoal do quadro de 
servidores do IASES, observada a proporcionalidade 
da carga horária efetivamente prestada. 

 

Art. 6º Aplicam-se ao pessoal contratado os 
mesmos deveres, proibições e responsabilidades 
vigentes para os servidores públicos integrantes do 
IASES. 

Art. 7º As infrações disciplinares atribuídas 
ao pessoal contratado nos termos desta lei 
complementar serão apuradas mediante sindicância 
e/ou processo administrativo, assegurada a ampla 
defesa e concluídas nos mesmos prazos estabelecidos 
para os servidores efetivos. 

 

Art. 8º O contrato firmado de acordo com os 
termos desta lei complementar extinguir-se-á sem 
direito a indenização: 

 

I - pelo término do prazo contratual; 
II - por iniciativa do contratado; 
III - por conveniência da Administração; 
IV - quando o contratado incorrer em falta disciplinar 
V - quando da homologação de concurso público 
para provimento de cargos. 
 

Art. 9º É assegurado aos contratados o 
direito ao gozo de licença para tratamento de sua 
própria saúde, por acidente em serviço, por doenças 
profissionais, por gestação e por paternidade, vedada 
quaisquer outras espécies de afastamento. 
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Parágrafo único. O contratado em caráter 
temporário fará jus, ainda: 
 

I - ao 13º (décimo terceiro) salário, proporcional ao 
tempo de serviço prestado nesta condição; 
 

II - ao adicional de férias proporcional ao tempo de 
serviço prestado; 
III - ao adicional noturno; 
 

IV - ao vale-transporte; 
 

V - ao auxílo-alimentação definido por lei. 
 

Art. 10. O servidor ocupante do cargo de 
Agente Sócio Educativo deverá possuir o ensino 
médio completo. 

§ 1º O regime de escala do cargo de Agente 
Sócio Educativo, a ser fixado pela administração das 
unidades, será de 12 x 36h. 

§ 2º A carga horária dos cargos constantes do 
anexo I, com exceção do Agente Sócio Educativo, 
será de 40 h (quarenta horas) semanais. 

Art. 11. A definição dos cargos e o 
quantitativo máximo de pessoal que poderá ser 
admitido mediante contratação temporária, assim 
como o valor unitário, são os constantes do anexo I 
da presente lei complementar. 

 

Art. 12. As despesas decorrentes da 
execução da presente lei complementar correrão por 
conta das dotações orçamentárias próprias. 

 
Art. 13. Fica o Poder Executivo autorizado a 

abrir crédito adicional suplementar para atendimento 
das despesas decorrentes desta lei complementar. 

 
Art. 14. Esta lei complementar entra em 

vigor a partir da data de sua publicação. 
 

ANEXO I – a que se refere o art. 11 
 
 

NOMENC
LATURA FUNÇÃO  QTD 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 
VALOR TOTAL 

Agente Sócio 
Educativo  

Agente Sócio 
Educativo 297  672,75 199.806,75 

Assistente 
Administrativo 
 

Motorista 15 569,25 18.216,00 

TOTAL 312  218.022,75 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
 
 

Vitória, 29 de novembro de 2007. 
 
 
 
MENSAGEM Nº 246/2007 
 
 
 
Senhor Presidente: 

 
 
 

Para atendimento do Requerimento n° 
294/2007 (cópia reprográfica anexa) submeti o 
processo respectivo à Secretaria de Estado dos 
Transportes e Obras Públicas – SETOP. 

 
Ao exame da petição do Deputado 

requerente o Senhor Subsecretário daquela Pasta 
endereçou-me a EMI/N° 034/SETOP/GS/2007 
(também cópia anexa) solicitando fosse 
especificado a que órgão da Administração 
Estadual se referem as obras enumeradas no 
citado Requerimento, vez que o Estado mantém 
obras espalhadas por vários Municípios, 
atendendo às suas diversas Secretarias. 

Assim, a resposta ao Requerimento do 
Deputado será elaborada com rapidez e, 
detalhadamente. 

 
 

Atenciosamente  
 
 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 

SECRETARIA DE ESTADO DOS 
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS-SETOP 

 
 

GABINETE DO SECRETÁRIO 
 
 
 

Vitória, 27 de novembro de 2007. 
 
 

EMI 034/SETOP/GS/2007 
 
 

Excelentíssimo Senhor Governador, 
 
 

Em atenção à solicitação do Deputado Euclério 
Sampaio, formulada através do Requerimento 
n° 294/2007, referente à indagação de obras 
iniciadas no período 2003/2006, esta Secretaria 
necessita de maiores esclarecimentos por parte 
do nobre Deputado, vez que em seu 
requerimento não foi especificado em qual órgão 
da Administração se situam tais obras. Por isso 
encareço seja solicitado à Mesa Diretora da 
Assembléia Legislativa maiores detalhes para a 
identificação das obras objeto do Requerimento. 
 
 
Respeitosamente, 
 
 
Valdir Antônio Uliana 
Subsecretário de Estado de Transportes e 
Trânsito 
 
 
A Vossa Excelência 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado do Espírito Santo 
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GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
 

GABINETE DO GOVERNADOR 
 
 
Vitória, 30 de novembro de 2007  
 
 
MENSAGEM Nº 247/2007 
 
 
 
Senhor Presidente: 
 
 
 

Objetiva o projeto de lei, que ora 
encaminho ao exame dessa ilustre Assembléia 
Legislativa, alterar a Lei Complementar n° 
381, de 28 de fevereiro de 2007, que dispõe 
sobre a transformação do Departamento de 
Edificações, Rodovias e Transportes do Estado 
do Espírito Santo – DERTES e criação do 
Instituto Estadual de Obras Públicas – IOPES, 
para dar nova redação ao artigo 71. 

 
Hoje, conforme estatui o artigo 46 da 

Lei Complementar 381/2007, estão incluídas 
nas competências do IOPES todas as demais 
obrigações e direitos, implicando, também a 
transferência dos precatórios do DERTES. 

 
Entretanto, com esta alteração, no 

intuito de evitar quaisquer dúvidas quanto a 
interpretações jurídicas, ficará a cargo do DER 
as obrigações decorrentes de condenações 
judiciais já estabelecidas em desfavor do 
DERTES na forma de precatório ou obrigações 
de pequeno valor. Também, ficam sob 
responsabilidade do DER as ações judiciais em 
andamento referentes a servidores que ali 
permanecerem, ficando, entretanto a cargo do 
IOPES a titularidade das ações em andamento 
relativas aos servidores que lhe forem 
transferidos. 

 
Por isso, estou propondo nova redação 

ao artigo 71 da Lei Complementar n° 
381/2007, para o que espero a aprovação dessa 
Casa de Leis. 
 

Atenciosamente 
PAULO CESAR HARTUNG GOMES 

Governador do Estado 
 

PROJETO DE LEI Nº 594/2007 
 
 

Dá nova redação ao artigo 71 da Lei 
Complementar n° 381/2007. 
 

Art. 1° O artigo 71 da Lei 
Complementar n° 381, de 28 de fevereiro de 
2007 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
 
“Art. 71. O IOPES sub-roga-se nos direitos e 
nas obrigações decorrentes das relações 
jurídicas do DERTES, inclusive naquelas 
decorrentes  de contratos, acordos e convênios 
relativamente às competências definidas no 
artigo 46 desta Lei Complementar. 
 
§ 1° Todas as obrigações decorrentes de 
condenações judiciais já constituídas em 
desfavor do DERTES em precatórios ou em 
obrigações de pequeno valor, ficam sob 
responsabilidade do DER. 
 
§ 2° O DER assume a titularidade das ações 
judiciais em curso relativas a servidores que ali 
permanecerem, ficando a cargo do IOPES 
assumir a titularidade de ações em curso 
relativas aos servidores que lhe forem 
transferidos.” 
 
.......................(NR) 
 

Art. 2° Esta lei complementar entra em 
vigor na data de sua publicação. 
 
 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.453 
 
 

Admite na Ordem do Mérito 
“Domingos Martins”. 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
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ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 17, XXVI do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução 
nº 1600, de 11.12.1991, combinado com os 
artigos 2º da Resolução 1.390, de 10.10.1984 e 
4º da Resolução nº 1.391, de 17.10.1984, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito 
“Domingos Martins” no Grau de 
“Comendador”, o Sr. Annibal de Rezende 
Lima, concedendo-lhe as insígnias e o 
Diploma do respectivo Grau. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de dezembro de 2007. 

 
 

GUERINO ZANON 
Presidente  

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.454 
 
 

Admite na Ordem do 
Mérito “Domingos 
Martins”. 

 
 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 17, XXVI do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução 
nº 1600, de 11.12.1991, combinado com os 
artigos 2º da Resolução 1.390, de 10.10.1984 e 
4º da Resolução nº 1.391, de 17.10.1984, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito 
“Domingos Martins” no Grau de 
“Comendador”, o Sr. Elpídio José Duque, 
concedendo-lhe as insígnias e o Diploma do 
respectivo Grau. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 03 de dezembro de 2007. 

 
 

GUERINO ZANON 
Presidente  

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.455 
 
 

Admite na Ordem do 
Mérito “Domingos 
Martins”. 

 
 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 17, XXVI do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução 
nº 1600, de 11.12.1991, combinado com os 
artigos 2º da Resolução 1.390, de 10.10.1984 e 
4º da Resolução nº 1.391, de 17.10.1984, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito 
“Domingos Martins” no Grau de “Cavaleiro”, 
o Sr. Antônio Carlos Sessa Netto, concedendo-
lhe as insígnias e o Diploma do respectivo 
Grau. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de dezembro de 2007. 

 
 
 

GUERINO ZANON 
Presidente  

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 
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PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.456 
 
 

Admite na Ordem do 
Mérito “Domingos 
Martins”. 

 
 

A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 17, XXVI do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução 
nº 1600, de 11.12.1991, combinado com os 
artigos 2º da Resolução 1.390, de 10.10.1984 e 
4º da Resolução nº 1.391, de 17.10.1984, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito 
“Domingos Martins” no Grau de 
“Comendador”, o Sr. Sérgio Luiz Teixeira 
Gama, concedendo-lhe as insígnias e o 
Diploma do respectivo Grau. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 03 de dezembro de 2007. 

 
 

GUERINO ZANON 
Presidente  

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.457 
 

Admite na Ordem do 
Mérito “Domingos 
Martins”. 

 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo artigo 17, XXVI do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução 
nº 1600, de 11.12.1991, combinado com os 
artigos 2º da Resolução 1.390, de 10.10.1984 e 
4º da Resolução nº 1.391, de 17.10.1984, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito 
“Domingos Martins” no Grau de 
“Comendador”,o Sr. Manoel Alves Rabelo, 
concedendo-lhe as insígnias e o Diploma do 
respectivo Grau. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 03 de dezembro de 2007. 

 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.458 
 
 

Admite na Ordem do 
Mérito “Domingos 
Martins”. 

 
 
A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 17, XXVI do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução 
nº 1600, de 11.12.1991, combinado com os 
artigos 2º da Resolução 1.390, de 10.10.1984 e 
4º da Resolução nº 1.391, de 17.10.1984, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
 
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito 
“Domingos Martins” no Grau de 
“Comendador”, o Sr. Ronaldo Gonçalves de 
Souza, concedendo-lhe as insígnias e o 
Diploma do respectivo Grau. 
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Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 03 de dezembro de 2007. 

 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 2.459 
 
 

Admite na Ordem do 
Mérito “Domingos 
Martins”. 

 
 
 A MESA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 17, XXVI do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução 
nº 1600, de 11.12.1991, combinado com os 
artigos 2º da Resolução 1.390, de 10.10.1984 e 
4º da Resolução nº 1.391, de 17.10.1984, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
 
 Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito 
“Domingos Martins” no Grau de 
“Comendador”, o Sr. José Luiz Barreto Vivas, 
concedendo-lhe as insígnias e o Diploma do 
respectivo Grau. 
 
 
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor 
na data de sua publicação. 
 
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 03 
de dezembro de 2007. 

 
 

GUERINO ZANON 
Presidente 

APARECIDA DENADAI 
1ª Secretária 

PAULO FOLETTO 
2º Secretário 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 

 

COMUNICADO 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 
 

Pregão Eletrônico Nº 0038/2007 
Processo Nº 074847-0 

 
 

A Assembléia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, através de sua Pregoeira e 
Equipe de Apoio, torna público que fará 
realizar Licitação, sob a modalidade de 
“PREGÃO ELETRÔNICO”, de acordo com 
as Leis 8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações, 
por meio de Sistema Eletrônico, para 
Contratação de Empresa para Confecção de 
Medalhas, para o Exercício de 2008, listados 
no Anexo I do Edital. 
 
O Edital está disponível no site: 
 
www.al.es.gov.br link pregão eletrônico ou 
www.licitacoes-e.com.br 
 
Recebimento das Propostas até: 17/12/2007 às 
13:45h. 
 
Abertura das Propostas:  
17/12/2007 às 13:45h. 
 
 
Início da Sessão de Disputa: 17/12/2007 às 
14:00h. 
 
 
Maiores informações através do 
E-mail: pregao@al.es.gov.br ou  pelos 
Tel/Fax.: (27) 3382-3874 ou 3382-3754 
 
Vitória-ES, 03 de dezembro de 2007. 

 
Simone Zuccolotto 

Pregoeira – ALES 



HINO NACIONAL BRASILEIRO 
 

Poema: Joaquim Osório Duque Estrada 
Música: Francisco Manuel da Silva 
 

I 
Ouviram do Ipiranga as margens plácidas 
De um povo heróico o brado retumbante, 
E o sol da Liberdade, em raios fúlgidos, 
Brilhou no céu da Pátria nesse instante. 
 

Se o penhor dessa igualdade 
Conseguimos conquistar com braço forte, 
Em teu seio, ó liberdade, 
Desafia o nosso peito a própria morte! 
 

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido 
De amor e de esperança à terra desce, 
Se em teu formoso céu, risonho e límpido, 
A imagem do Cruzeiro resplandece. 
 

Gigante pela própria natureza, 
És belo, és forte, impávido colosso, 
E o teu futuro espelha essa grandeza. 
 

Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil 

II 
Deitado eternamente em berço esplendido 
Ao som do mar e a luz do céu profundo, 
Fulguras, ó Brasil, florão da América, 
Iluminado ao sol do Novo Mundo! 
 

Do que a terra mais garrida 
Teus risonhos lindos campos têm mais flores; 
“Nossos bosques têm mais vida”, 
“Nossa vida” no teu seio “mais amores”. 
 

Ó Pátria amada, 
Idolatrada, 
Salve! Salve! 
 

Brasil, de amor eterno seja símbolo 
O lábaro que ostentas estrelado, 
E diga o verde-louro desta flâmula 
-Paz no futuro e glória no passado. 
 

Mas, se ergues da justiça a clava forte, 
Verás que um filho teu não foge à luta, 
Nem teme, quem te adora, a própria morte. 
 

Terra adorada, 
Entre outras mil, 
És tu, Brasil, 
Ó Pátria amada! 
 

Dos filhos deste solo és mãe gentil, 
Pátria amada, 
Brasil! 

HINO DO ESPÍRITO SANTO 
 

Música: Arthur Napoleão 
Letra: Pessanha Póvoa  
 
Surge ao longe a estrela prometida 
Que a luz sobre nós quer espalhar; 
Quando ela ocultar-se no horizonte, 
Há de o sol nossos feitos lumiar. 
 
Nossos braços são fracos, que importa? 
Temos fé, temos crença a fartar. 
Suprem a falta de idade e da força 
Peitos nobres, valentes, sem par. 
 

Estribilho 
 
Salve, oh povo espírito-santense. 
Herdeiro de um passado glorioso, 
Somos nós a falange do presente 
Em busca de um futuro esperançoso. 
 
Saudemos nossos pais e mestres, 
A Pátria, que estremece de alegria, 
Na hora em que seus filhos, reunidos, 
Dão exemplo de amor e de harmonia. 
 
Venham louros, coroas, venham flores 
Ornar os troféus da mocidade. 
Se as glórias do presente forem poucas, 
Acenai para nós – Posteridade! 
 

Estribilho 
 
Salve, oh povo espírito-santense. 
Herdeiro de um passado glorioso, 
Somos nós a falange do presente 
Em busca de um futuro esperançoso. 
 
Saudemos nossos pais e mestres, 
A Pátria, que estremece de alegria, 
Na hora em que seus filhos, reunidos, 
Dão exemplo de amor e de harmonia. 
 
Venham louros, coroas, venham flores 
Ornar os troféus da mocidade. 
Se as glórias do presente forem poucas, 
Acenai para nós – Posteridade! 
 
Surge ao longe a estrela prometida 
Que a luz sobre nós quer espalhar; 
Quando ela ocultar-se no horizonte, 
Há de o sol nossos feitos lumiar. 
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