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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 

SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

Proposição: Projeto de Decreto Legislativo nº 112/2018. 

Autor (a): Deputado Luiz Durão. 

Assunto: Concede Título de Cidadania Espírito-Santense ao Senhor Alex 

Teodoro Sandi. 

RELATÓRIO 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a 

nobre intenção parlamentar de conceder Título de Cidadania Espírito-

Santense ao Senhor André Luís Albernaz Martinez. 

Para concessão da mencionada honraria, a propositura vem 

acompanhada de justificativa escrita, contendo dados biográficos com 

objetivo de evidenciar o mérito do homenageado, in verbis: 

“JUSTIFICATIVA: ALEX TEODORO SANDI, nasceu em 04 de junho 

de 1967 em São Marcos, interior do Rio Grande do Sul, em uma 

família de origem italiana (os avós imigraram da Itália para o Rio 

Grande do Sul em 1890).  É Casado com  Sônia, e pai do 

engenheiro Arthur.  Após concluir o ensino fundamental, aos 14 

anos, deixou sua cidade natal para trabalhar e estudar em Caxias 

do Sul/RS. Formado em Administração de Empresas pela 

Universidade de Caxias do Sul, e pós-graduado em Finanças na 

mesma Instituição onde, em 2001 foi convidado para lecionar no 

Curso de Administração. Foi professor das disciplinas de 

Orçamento, Custeio, Finanças dentre outras. Como administrador, 

atuou em empresas do RS como: - Lojas Arno: rede varejista de 

50 lojas, adquirida pelo Magazine Luiza em 2004 - Big Dutchman 

Brasil: multinacional alemã, fabricante de equipamentos para 

avicultura - Madal Palfinger: multinacional austríaca, uma das 

maiores fabricantes mundiais de guindastes articulados - Guerra 

S/A: segunda maior fabricante de implementos rodoviários do 

Brasil, controlada pelo Fundo europeu Axxon. - Miolo Wine Group: 

um dos maiores produtores de vinhos finos brasileiros.  
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Desde Julho de 2014, atua como Diretor de Administração e 

Finanças na Brametal S/A, de Linhares.  Pelas razões expostas é 

que apresentamos este Projeto de Decreto Legislativo, contando 

com a sua aprovação.” 

 A proposição foi protocolada na Assembleia Legislativa em 

13.11.2018 e lida no expediente da sessão ordinária do dia 14.11.2018, 

oportunidade em que recebeu despacho do Exmo. Sr. Presidente da Mesa 

Diretora determinando sua publicação e distribuição as comissões 

permanentes, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. 

 Após serem juntados estudo de técnica legislativa e manifestação 

da Procuradoria, o processo foi encaminhamento a esta Douta Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação para análise e parecer 

quanto a constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa 

empregada, conforme dispõe o artigo 41 do Regimento Interno. 

É o relatório.  

PARECER DO RELATOR 

Pela descrição do projeto, cumpre evidenciar que a matéria nele 

tratada não se enquadra dentre aquelas que são de competência legislativa 

privativa da União ou próprias dos Municípios, respectivamente, enumeradas 

e indicadas pelos artigos 22 e 30, inciso I, da Constituição Federal.  

Por outo lado, também não se vislumbra a inserção da matéria na 

competência legislativa concorrente prevista nas disposições do artigo 24 da 

mesma Carta, cabendo, assim, considerá-la inserida na competência 

remanescente dos Estados-membros, consoante previsto no artigo 25, § 1º, 

da Constituição Federal. 

  Constatada a competência legislativa estadual na matéria em 

apreço, conclui-se, por meio da exegese das disposições contidas nos artigos 

48 a 52 e 69 da Constituição Federal, que a espécie normativa adequada para 

tratar do tema é o decreto legislativo, posto que a matéria se enquadra 

dentre aquelas que são de competência exclusiva do Poder Legislativo, 
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notadamente, por sua subjunção aos preceitos contidos no artigo 56, inciso 

XXIX, da Constituição Estadual e no artigo 151, § 2º, do Regimento Interno 

desta Assembleia Legislativa, editados em simetria com os preceitos 

constitucionais federais retro mencionados.  

Na esteira desta linha, que assinala a competência exclusiva do 

Poder Legislativo para dispor sobre a matéria em questão, conclui-se que a 

competência para iniciativa do processo legislativo é concorrente, nos termos 

do artigo 61, caput, da Constituição Federal, mutatis mutandis, de 

observância obrigatória nos Estados e Municípios, restringindo-se, no entanto, 

aos parlamentares e, por consequência, excluindo a iniciativa privativa de 

outros agentes políticos ou órgãos extraparlamentares, por se tratar de 

competência exclusiva do Poder Legislativo. 

No tocante aos demais requisitos formais atinentes ao processo 

legislativo, cumpre ressaltar que o quórum para aprovação da matéria é a 

maioria simples ou relativa e que o processo de votação é o nominal, 

conforme previsto no artigo 59 da Constituição Estadual, combinado com os 

artigos 82, § 3º1, 200, inciso II2, e 277, § 1º3, do Regimento Interno; bem 

como que o regime de tramitação é o especial, por força do artigo 148, inciso 

III4, combinado com os artigos 276, inciso IV5, e 2776 do mesmo diploma 

regimental. 

                                         
1 Art. 82.  O parecer será imediatamente submetido à discussão se lido pelo relator, ou à sua falta, pelo Deputado 
designado pelo presidente da comissão. § 3º Encerrada a discussão, seguir-se-á imediatamente a votação nominal 

do parecer. 

2 Art. 200. São dois os processos de votação: I - simbólico; e II – nominal. 

3 Art. 277. (...) 

§ 1º A proposição será aprovada pelo voto favorável da maioria, estando presente a maioria absoluta dos membros 

da comissão, em votação nominal. 

4 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: I - de urgência; II - ordinária; 

III - especial. 

5 Art. 276. Compete às comissões permanentes abaixo referidas apreciar, conclusivamente, as seguintes 

proposições: (...) IV - Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos - projetos de decreto legislativo 
que versem sobre concessão de título de cidadão; 

6 Art. 277. Após sua publicação, a proposição será encaminhada para o cumprimento do disposto no artigo 41, 
inciso I, e, conforme a matéria tratada, submetida à votação numa das comissões indicadas no artigo 276.  
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Atendidos os requisitos atinentes a constitucionalidade formal, 

conclui-se, a vista da análise intrínseca da matéria legislada, que o projeto 

em exame é compatível com as normas e princípios das Constituições Federal 

e Estadual, não contraria os princípios, direitos e garantias previstos na 

referida Carta Magna, inclusive os contidos no seu artigo 5º, assim como não 

viola os Princípios da Isonomia e do Respeito ao Direito Adquirido, ao Ato 

Jurídico Perfeito e à Coisa Julgada, se amoldando, inclusive, ao Princípio da 

Irretroatividade das Leis, eis que sua vigência ocorrerá a partir de sua 

publicação, não se pretendendo qualquer retroatividade que venha macular 

direitos pré-estabelecidos. 

Ainda, quanto ao aspecto da legalidade, cumpre evidenciar que o 

projeto atende aos requisitos estabelecidos na Lei Estadual nº 7.832/2004, 

alterada pela Lei nº 8.957/2008, em especial, aqueles estabelecidos pelos seus 

artigos 1º, 2º 3º, in verbis: 

Art. 1° O Título 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 ao Estado. (NR) 

Art. 2º A proposição de concessão de título de Cidadão Espírito-

Santense deverá estar acompanhada de justificativa escrita, com 

dados biográficos suficientes para que se evidencie o mérito do 

homenageado. 

Art. 3º O Deputado poderá propor a concessão de até 06 (seis) 

títulos de Cidadão Espírito-Santense em cada Sessão Legislativa, 

sendo que 03 (três) até a Sessão Solene de entrega do mês de 

maio e 03 (três) até a Sessão Solene de entrega do mês de 

dezembro. 

Parágrafo único. Através de requerimento escrito, poderá haver 

cessão entre Deputados, para efeito de concessão de títulos de 

cidadão espírito-santense. (NR) 

Desta forma, verifica-se que a proposição está acompanhada de 

justificativa escrita, contendo dados biográficos com objetivo de evidenciar o 

mérito do homenageado pelos relevantes serviços prestados e incontestável 

benefício ao Estado. 
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No entanto, nos termos dos artigos 276, inciso IV7, e 277, § 2º8, 

do Regimento Interno, essa avaliação meritória compete a Douta Comissão 

de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos ou, em caso de recurso, ao 

Plenário desta Augusta Casa de Leis. 

Por fim, no que tange a técnica legislativa, evidencia-se, de forma 

patente, que a matéria está de acordo com a legislação regente, 

primordialmente, com as disposições da Lei Complementar Federal nº 95/98, 

cabendo, inclusive, a adoção do estudo específico constante dos autos. 

Por todo exposto, propõe-se aos Nobres Pares desta Douta 

Comissão a adoção do seguinte: 

PARECER Nº            /2018 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO 

PÚBLICO E REDAÇÃO é pela constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo 

nº 112/2018, de autoria do Deputado Luiz Durão, que concede Título de 

Cidadania Espírito-Santense ao Senhor Alex Teodoro Sandi. 

Sala das Comissões, em         de                     de 2018. 

____________________________________ PRESIDENTE 

____________________________________ RELATOR 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 

____________________________________ MEMBRO 

                                         
7 Vide Nota 4 

8 Art. 277. (...) 

§ 2º Da decisão final da comissão, depois de lida no Pequeno Expediente da sessão ordinária seguinte, cabe 
recurso subscrito por, no mínimo, um quinto dos Deputados para que a proposição seja votada pelo Plenário. 
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