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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 Freitas, cujo conteúdo, em síntese, 

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

Roberto Gonçalves de Amorim. 

 

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 03/12/2018, seguiu sua regular 

tramitação, lida na Sessão Ordinária do dia 03/12/2018. Publicada no DLP - Diário do 

Poder Legislativo desta Casa de Leis do dia 04/12/2018. 

 

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 142/2018 visa conceder o Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Claudio Roberto Gonçalves de Amorim. 

 
Pelo que consta dos autos:  

 

Claudio Amorim é paulista da Cidade de São Paulo e mora no 
Espírito Santo a aproximadamente 25 anos. Com uma carreira voltada em 
gestão de negócios e como docente de instituições de ensino, Cláudio 
Amorim construiu ao longo dos anos uma irretocável carreira, contribuindo 
para a formação de diversos profissionais que fomentam o desenvolvimento 
do Estado. Cláudio Amorim é um reconhecido administrador com grande 
vivência em gestão de negócios junto às áreas administrativa, financeira, 
comercial, produção, logística e recursos humanos, participando de políticas 
de investimentos e coordenação de planos corporativos, análises 
estratégicas e definição de posicionamento mercadológico. Além disso, 
possui experiência como docente, tendo atuado há 10 anos na promoção do 
conhecimento, ficando também em determinados períodos como 
coordenador geral de cursos de instituição de ensino, sempre paralelo ao 
setor industrial. Coordenou diversas equipes e times, sempre com foco em 
resultados. Participou de forma voluntária do Programa de Coleta de 
Resíduos Inadequados as margens de mananciais de Rios da Cidade de 
São Mateus (Petrobras Fome Zero), onde ministrou palestras de educação 
ambiental aos moradores daquela localidade. Também voluntariamente 
contribuiu ministrando cursos de informática para a Fundação Araça de São 
Mateus. Assim, a história da Sr. Claudio Amorim no Estado do Espírito 
Santo é pautada em lutar não apenas por suas atividades profissionais, mas 
também na formação de novos profissionais, prestando, com generosidade 
e amor, serviço de alto alcance social, tornando-se assim, importante peça 
de contribuição para a coletividade neste Estado, razão pela reúne motivos 
para ser agraciado com o Título de Cidadão Espírito Santense. 

 

Por tudo aqui exposto e pela relevância dos trabalhos prestados pelo Sr. Claudio 

Roberto Gonçalves de Amorim 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:  
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III – PARECER Nº       /2018 

 

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

APROVAÇÃO do Projeto de Decreto Legislativo nº 142/2018, de autoria do 

Deputado Freitas, 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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