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Adventista, coordena há alguns anos em Vitória um 
projeto social, conhecido como Mutirão de Natal. O 
Mutirão de Natal é um projeto social que tem por 
objetivo realizar uma grande campanha de 
arrecadação de alimentos, roupas e brinquedos, junto 
à comunidade e empresas. Ao fazê-lo, proporciona 
não só um Natal mais digno aos necessitados, como 
também sensibiliza e estimula os cidadãos a 
trabalharem por uma sociedade mais justa e 
inclusiva, tendo arrecadado nos últimos anos 500 
toneladas de alimentos.   
 
Na área de liderança é presidente estadual da 
Federação dos Empreendedores Adventistas e 
Conselheira Nacional da mesma instituição. 
 
No âmbito de suas preocupações sociais, tem 
registrado um projeto denominado, “Quem Ama 
Protege” e ministrado palestras por todo o estado 
alertando a sociedade sobre a necessidade de conter a 
violência doméstica. 
 
Sandra Shirley tem voltado suas preocupações para 
os menos favorecidos, sem voz, na certeza de que 
consegue, ao exercer essa vocação de servir, cumprir 
ao mesmo tempo a obrigação de cidadã e de cristã já 
que o texto sagrado diz: “Tudo que fizestes a um 
destes meus pequeninos a mim o fizestes.” Mat 
25:40. 
 
Cumpre ao Plenário manifestar-se sobre a valoração 
dos ditos serviços prestados pela homenageada, em 
suma, sobre o seu mérito, aprovando ou não a 
presente concessão. 
 
Vale ressaltar que o presente parecer restringe-se ao 
mérito da propositura, pertencendo, exclusivamente, à 
discricionariedade parlamentar a avaliação sobre a 
conveniência e a oportunidade acerca da concessão do 
Título de Cidadão Espírito-Santense a Senhora Sandra 
Shirley de Almeida. 
 

CONCLUSÃO 
 
Pelo exposto, opino pela aprovação do Projeto de 
Decreto Legislativo n.º 73/2012, sugerindo aos meus 
ilustres pares a adoção do seguinte: 
 

PARECER Nº 106/2012 
 

A COMISSÃO DE DEFESA DA 
CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é 
pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto 
Legislativo n° 73/2012, de autoria da Mesa Diretora. 
 

SALA DAS COMISSÕES, em 02 de julho 
de 2012. 
 

GENIVALDO LIEVORE - Presidente e Relator 
SOLANGE LUBE 

CLAUDIO VEREZA 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 3.224 
 

Revoga a Resolução nº 3.190, de 
31.05.2012, que admite na Ordem do 
Mérito “Domingos Martins” ao 
Senhor Etore Cavallieri. 

 
 A MESA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 17, inciso XXVI do Regimento 
Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 
julho de 2009, promulga a seguinte Resolução: 
 
 Art. 1º Fica Revogada a Resolução nº 3.190, 
de 31.05.2012. 
 
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
03 de julho de 2012. 
 

THEODORICO FERRAÇO 
Presidente  

ROBERTO CARLOS 
1º Secretário 

GLAUBER COELHO 
2º Secretário 

 
 

PAUTAS DAS COMISSÕES 
PARLAMENTARES 

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 

JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 
REDAÇÃO 

 
PRESIDENTE: Deputado ELCIO ALVARES 
VICE-PRESIDENTE:  Deputado CLAUDIO 
VEREZA 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário “Rui Barbosa”  
DATA: 10/07/2012 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 13h30min 

 
PAUTA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 2ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 17ª 

LEGISLATURA 


