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COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS 

HUMANOS 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 78/2018. 

AUTOR: DEPUTADO ESTADUAL JAMIR MALINI                                 

EMENTA: Concede Título de Cidadão Espírito-Santense  ao Sr. . Alberth Kauê 

Gomes Oliveira.  

          

RELATÓRIO 

 

Estamos a tratar projeto de Decreto Legislativo que concede titulo de cidadão. O 

significado de Cidadão (a) é todo e toda pessoa de ambos os sexos  que convive 

em sociedade – grupo de pessoas que possuem relações recíprocas (colaboração 

mútua). Isso quer dizer que o cidadão (a) é habitante de uma cidade onde escolheu 

para morar e  que presta relevantes serviços a sua comunidade. 

 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 78/2018, de autoria do Deputado Jamir Malini, 

visa conceder o Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Alberth Kauê Gomes 

Oliveira, por entender que o homenageado tem prestado relevantes serviços ao 

Estado do Espírito Santo. 

 

A proposição foi protocolizada no dia 31/10/2018, seguiu sua regular tramitação, lida 

na Sessão Ordinária do dia 08/11/2018. Não foi, ainda, publicado no diário do Poder 

Legislativo como determina o art. 120 do RI. 

 

Na Diretoria da Procuradoria recebeu parecer técnico pela constitucionalidade, 

juridicidade, legalidade, boa técnica legislativa e a devida adequação regimental. 

Veio acompanhada da justificativa expondo as razões da propositura e servindo de 

base curricular do homenageado.   

 

Identificador: 310037003900310030003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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Veio, a seguir, a esta Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos, 

para exame e parecer de mérito, na forma do art. 52 do Regimento Interno da ALES 

(Resolução nº 2.700/09). 

 

É o relatório. 

 

PARECER DO RELATOR 

 

A iniciativa em exame, de autoria do Deputado Jamir Malini, visa conceder Título de 

Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Alberth Kauê Gomes Oliveira, com a justificativa 

dando conta das razões pelas quais pretende demonstrar a seus pares da 

oportunidade de homenagear uma pessoa nascida no Estado da Bahia. 

 

Para que seja concedida tal homenagem, faz-se necessário que se diga o que ele 

fez em defesa do povo do Estado do Espírito Santo e, desde que um Deputado (a) 

Estadual indique seu nome a apreciação dos demais membros da Casa Legislativa 

Capixaba. 

 

Não resta dúvida que o agraciado é merecedor da concessão do Título de Cidadão, 

eis que, conforme consta da justificativa do Projeto em comento, a indicação de 

quem tem prerrogativa para tanto, Deputado Estadual do ES, Jamir Malini, com isso, 

deve ser contemplado com o Título de Cidadão Espírito-Santense, por preencher 

todas as exigências legais, especialmente quanto à matéria de mérito na Comissão 

de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos – Ales. 

 

O Autor ao indicar o nome do Sr. Alberth Kauê Gomes Oliveira, fez na justificativa 

uma esplanação, mesmo sucinta, demonstrando as atividades profissional e, a 

trajetória do homenageado desde que chegou ao Espírito Santo.  

 

O perfil do homenageado enquadra-se dentro dos requisitos exigidos pela Comissão 

da Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos, que tem como missão examinar 

quanto ao mérito de proposição de concessão de Título de Cidadão Espírito-

Santense. 

Identificador: 310037003900310030003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
  

Projeto de Lei  nº 78/2018 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

 

Não é demais salientar que o mérito não vem por acaso. As pessoas podem até 

receber um dom superior, mas em todos os casos as vitórias para si e para os 

demais que lhe cercam, são frutos de muita persistência, empenho pessoal, 

planejamento de ações diárias firmes e bem coordenadas, seguidas de pequenas, 

mas contínuas conquistas, até a obtenção de um objetivo maior. 

 

In casu, atende perfeitamente, assim concluímos pela aprovação do Projeto de 

Decreto Legislativo em epígrafe, recomendando aos nobres pares desta Comissão a 

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 78/2018, de autoria do Deputado 

Jamir Malini, na conformidade do art. 276, IV, do Regimento Interno. 

 

Sala das Comissões, em         de                         de 2018. 

 

              

________________________________________________________PRESIDENTE 

  

___________________________________________________________RELATOR 

 

___________________________________________________________MEMBRO 

 

___________________________________________________________MEMBRO 

 

___________________________________________________________MEMBRO 
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