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I - RELATÓRIO 

    

Cuida-se nestes autos da emissão de parecer quanto ao mérito da proposição 

legislativa em epígrafe, de iniciativa do Deputado Amaro Neto, cujo conteúdo, em 

síntese, dispõe sobre a Concessão do Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

Jamil Aziz Moussalem.  

 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, em exercício do mero juízo de delibação 

que lhe impõe o Regimento Interno – Resolução nº 2.700/2009 admitiu a tramitação 

da proposição entendendo, prima facie, inexistir qualquer inconstitucionalidade ou um 

dos demais vícios previstos na norma regimental. 

 

Admitida, a proposição que foi protocolizada no dia 21/11/2018, seguiu sua regular 

tramitação, lida na Sessão Ordinária do dia 26/11/2018. Publicado no DPL-ES do dia 

27/11/2018. 

 

A propositura recebeu parecer, pela legalidade, constitucionalidade, juridicidade e boa 

técnica legislativa, emitido pela Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e 

Redação; vindo, a seguir, a esta Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 

Humanos, para exame e parecer de mérito, na forma dos artigos 52 e 276, inciso IV, 

ambos do Regimento Interno desta Assembleia Legislativa (Resolução nº 2.700/2009). 
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II – PARECER DO RELATOR 

 

O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 133/2018 visa conceder Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Jamil Aziz Moussallem. 

 

Pelo que consta dos autos:  

 

JAMIL AZIZ MOUSSALLEM, nascido em 25.12.1935 em Karoun – Líbano, 

Jamil chegou ao BRASIL em 25.12.1953, onde residiu por 06 (seis) meses 

na cidade de Campos-RJ em seguida veio para o Estado do Espírito Santo, 

onde começou no município de Colatina trabalhar como Mascate. Em 1957 

abriu seu primeiro comércio, uma loja na Rua Independência com o nome de 

Casa Esperança. Antes de se estabelecer na capital, passou por várias 

cidades do Norte do Paraná, de Londrina até Foz do Iguaçu, também foi para 

Erexim-RS, Zona das missões, andando de cidade em cidade até Santa 

Rosa, voltando para Vitória em 1962. No centro da capital continuou como 

comerciante, determinado que no Estado do Espírito Santo seria o melhor 

lugar para ficar, bem como aqui constituiu sua família. Casado com a Samira 

Moysés Moussallem, desde 1966, filha dos comerciantes Antônio Moysés e 

Izabel Cauerk Moysés descendente de Libaneses, fundadores da Loja 

Histórica do centro da Capital Loja A Principal, tem 03 filhos, sendo Tárek 

Moussallem Advogado Doutor em Direito, Tamer Moussallem Economista e 

Talib Moussallem, Médico todos no exercício de suas funções no Estado do 

Espírito Santo. Com o decorrer dos anos, Jamil abriu mais lojas sendo 02 na 

capital (LOJAS GIRUS ), e uma em Guarapari, gerando emprego e fazendo a 

economia girar, além das lojas existentes, Jamil é proprietário de imóveis que 

abrigam diversas lojas no centro da capital e ao redor do nosso estado, 

mesmo na administração das lojas ainda teve tempo de presidir o Clube 

Libanês por 04 anos, Clube este referencia em nosso estado da preservação 

da cultura libanesa, assim o Senhor Jamil Moussallem, tem por este Estado 

muito amor , e aqui quer viver até os seus últimos dias. Todas as lojas juntas 

geram há anos renda e emprego para nosso Estado, mesmo com tantas 

dificuldades existentes em nosso País, Jamil se mantém com o afinco e 

honestidade em nosso Estado, prestando relevantes serviços ao Estado do 

Espírito Santo por sua competência como empresário e empreendedor na 

seara de confecções de vestuário, vendas de roupas e acessórios e demais 

produtos de vestuário no Estado do Espirito Santo. 
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Por tudo aqui exposto e pela relevância dos trabalhos prestados pelo Sr. Jamil Aziz 

Moussallem é que se justifica a concessão do Título de Cidadão Espírito-Santense 

que se objetiva conceder através deste Projeto de Decreto Legislativo. 

 

Ex positis, concluímos pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo em 

epígrafe, recomendando aos nobres Pares desta Comissão a adoção do seguinte:  

 

 

III – PARECER Nº       /2018 

 

A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS é pela 

APROVAÇÃO do Projeto de Decreto Legislativo nº 133/2018, de autoria do 

Deputado Amaro Neto, nos termos do artigo 276, inciso IV, do Regimento 

Interno; com fundamento no art. 25, §1º, da Constituição Federal, do art. 56, XXIX e 

do art. 61, IV, da Constituição Estadual e na legislação infraconstitucional pertinente, 

em especial, a Lei Estadual nº 7.832/04, com alterações introduzidas pela Lei nº 

8.957/08 e 9.510/10. 

 

Sala das Comissões, em           de                         de 2018. 

 

              ________________________________PRESIDENTE 

  

     ___________________________________RELATOR 

 

     ___________________________________MEMBRO 

 

     ___________________________________MEMBRO 

 

    ___________________________________MEMBRO 
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