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COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 

E DOS DIREITOS HUMANOS 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 81/2018 

AUTOR: Deputado Sandro Locutor 

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

Machado de Paula. 

 

1.  RELATÓRIO 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 81/2018, de autoria do Exmo. 

Deputado Sandro Locutor, concede ao Sr. Arão Machado de Paula o título de 

Cidadão Espírito-Santense. 

A matéria foi protocolada em 01/11/2018, lida no expediente da sessão 

ordinária do dia 05/11/2018 e publicada no Diário do Poder Legislativo do dia 

06/11/2018 (fl. 07 dos autos). 

O projeto veio a esta Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 

Humanos para exame e parecer de mérito, atendendo ao artigo 52 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/09). 

É o relatório. 
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2.  PARECER DO RELATOR 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 81/2018, de autoria do Exmo. 

Deputado Sandro Locutor, concede ao Sr. Arão Machado de Paula o título de 

Cidadão Espírito-Santense. 

Na sua justificativa, o autor informa que o pretenso agraciado: 

 

Casado e pai de dois filhos, Arão é Pastor Evangélico, formado em Letras 
pela Faculdade Estácio de Sá no Rio de Janeiro, empresário e Presidente 
da IGREJA QUE ESTÁ NO BRASIL, sediada em Guarulhos, São Paulo. 

Atualmente reside na cidade de Guarulhos, em São Paulo, de onde preside 
as Igrejas “Que está no Brasil” em todo o território nacional, carregando 
como premissa a Carga Magna de nosso ordenamento e o Estatuto Social 
da Igreja. 

No Estado do Espírito Santo coordena, com a colaboração dos presbíteros 
e demais obreiros locais, várias Igrejas como as de Cariacica, Ibatiba, São 
Domingos e Brejetuba. 

Arão sempre trabalhou muito para alcançar seus objetivos, tendo se 
esforçado ao máximo para concretizar seus sonhos sem nunca se esquecer 
daqueles que mais necessitam de ajuda. Alinhado a tais preceitos está o 
estatuto de sua Igreja, que em seu artigo 4º preceitua a necessidade de 
promover a assistência social de seus membros e demais necessitados, o 
que se tornou a verdadeira missão de vida do líder religioso ora indicado. 

Durante sua administração, tem ministrado palestras para todos os 
membros, além de promover vários eventos, com especial atenção voltada 
ao público jovem, que representa o futuro da nossa nação. 

Assim sendo, a presente proposição visa tornar espírito-santense um 
cidadão que contribuiu, de maneira insofismável, para o crescimento de 
nosso Estado, resguardando os interesses sociais, individuais e coletivos da 
sociedade através de sua atuação, haja vista tratar-se de cidadão que 
sempre buscou minimizar as desigualdades sociais, por meio de ações e de 
projetos inclusivos. 

Destarte, uma vez presentes os requisitos para a concessão desta 

honraria, pugnou pela aprovação do bom nome do homenageado para integrar o rol 

dos cidadãos do Estado do Espírito Santo. 
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Assim, este parecer restringe-se ao mérito da propositura, pertencendo 

exclusivamente à discricionariedade parlamentar avaliar a conveniência da 

concessão do Título de Cidadão Espírito-Santense ao pretenso agraciado. 

Não se pode olvidar, todavia, que, nos termos da justificativa apresentada 

pelo autor do projeto, o homenageado possui mérito suficiente para receber a 

homenagem em questão. 

Em face do exposto, concluímos que o Projeto de Decreto Legislativo nº 

81/2018 atende aos pressupostos de mérito para ser aprovado. 

Desta forma, sugerimos aos demais membros desta douta 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 81/2018, de 

autoria do Exmo. Deputado Sandro Locutor, na forma do art. 276 do Regimento 

Interno, nos termos da fundamentação supra. 

Sala das Comissões, em         de                         de 2018. 

______________________________________PRESIDENTE 

_________________________________________RELATOR 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 
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