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COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS 

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 Alex Teodoro Sandi. 

Para concessão da mencionada honraria, a propositura vem 

acompanhada de justificativa escrita, contendo dados biográficos com objetivo de 

evidenciar o mérito do homenageado. 

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 Douta Comissão de Constituição e 

Justiça, Serviço Público e Redação, ocasião na qual recebeu parecer que conclui pela 

constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa empregada, nos 

termos do que dispõe o artigo 41 do Regimento Interno. 

Por derradeiro, a matéria veio a esta Douta Comissão para exame 

de mérito, parecer e deliberação, nos termos dos artigos 52 e 276, inciso IV, do 

Regimento Interno, combinado com o artigo 60, § 2º, inciso XI, da Constituição 

Estadual. 

É o relatório. 
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PARECER DO RELATOR 

Descrito o objeto da proposição, cumpre ressaltar que o parecer 

desta Douta Comissão se cinge a análise de mérito, sob a ótica da prevenção e 

defesa dos direitos individuais e coletivos, em conformidade com o artigo 52, inciso 

I, do Regimento Interno, estando prejudicada qualquer análise sob o ponto de vista 

diverso, que compete regimentalmente as demais comissões permanentes. 

Além da análise meritória da proposição, também compete a esta 

Douta Comissão deliberar acerca da sua aprovação, nos termos do artigo 60, § 2º, 

inciso XI, da Constituição Estadual, combinado com os artigos 276 e 277 do 

Regimento Interno. 

Assim, sob a ótica da prevenção e defesa dos direitos individuais e 

coletivos, verifica-se a proposição se afigura como de interesse público, tendo em 

vista o seu alcance social, de acordo com a justificativa apresentada por seu Autor, 

vazada nos seguintes termos:  

“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: 
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um dos maiores produtores de vinhos finos brasileiros  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.” 

Portanto, diante da justificativa apresentada, não há como negar 

que o homenageado é merecedor e deve ser agraciado com o Título de Cidadania 

Espírito-Santense, por já ter prestado relevantes serviços na área comercial deste 

Estado. 

Diante do exposto, propõe-se aos Nobres Pares desta Douta 

Comissão a aprovação da matéria, com a sugestão de adoção do seguinte: 

PARECER Nº                  /2018 

A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS 

HUMANOS é pela APROVAÇÃO 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, nos termos dos artigos 276 e 277 

do Regimento Interno. 

Sala das Comissões, em         de                     de 2018. 

_______________________________________PRESIDENTE 

_________________________________________RELATOR 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 
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