
PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 12/2008

Denomina  “Deputado  Adalberto  Simão  Nader”  o  espaço  destinado  ao  funcionamento  da
Secretaria  da  Comissão  de  Finanças,  Economia,  Orçamento,  Fiscalização,  Controle  e
Tomada de Contas da Assembléia Legislativa do Espírito Santo.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

Art. 1º Fica denominado de “Deputado Adalberto Simão Nader” o espaço destinado ao funcionamento da
Secretaria  da  Comissão  de  Finanças,  Economia,  Orçamento,  Fiscalização,  Controle  e  Tomada  de  Contas  da
Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 10 de junho de 2008.

ATAYDE ARMANI
Deputado Estadual/Vice-Líder D25

JUSTIFICATIVA

A  presente  proposta  objetiva  homenagear  um dos  grandes  nomes  da  política  capixaba:  Adalberto  Simão
Nader.

Foi advogado, filósofo, funcionário público federal e político. Nasceu em Vitória no dia 17 de janeiro de
1932 e faleceu em 9 de maio de 1971, aos 39 anos de idade. Casou-se com Elza Felippe Nader . Da união nasceram
dois filhos: Adalberto Simão Nader Filho e Fabiana Felippe Nader.

Foi funcionário público federal do extinto Instituto de Assistência e  Previdência dos Industriários (IAPI).
Em 1958  foi  eleito  vereador  de  Vitória  pelo  Partido  Trabalhista  Brasileiro  (PTB).  Em 1962  elegeu-se  Deputado
Estadual pelo mesmo partido. Em 1963 foi eleito Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito
Santo e no ano seguinte elegeu-se Presidente da Casa, sendo reeleito no ano seguinte.

Se destacou em sua vida política por sua eloqüente oratória e pela defesa dos princípios democráticos. No
exercício da presidência da Assembléia firmava-se como baluarte  das  liberdades democráticas,  vez que exercia  o
mandato num período conturbado da política brasileira, quando o poder foi tomado pelos militares – Golpe Militar
de  1964.  Em  razão  de  sua  atuação,  marcada  pelo  equilíbrio  e  capacidade  de  negociação,  não  houve,  naquele
momento, cassações de parlamentares estaduais capixabas. 

Com  a  reorganização  partidária  promovida  pelos  militares,  integrou-se  a  organização  do  Movimento
Democrático  Brasileiro  (MDB)  no  Estado.  Em  1970,  se  elegeu  Deputado  Federal  pelo  MDB,  porém  não  pode
exercer o seu mandato devido ao seu falecimento precoce. 
Para deixar como registro a sua honrosa passagem pela vida pública na política capixaba e nesta Casa de
Leis, e por se tratar de um homem de conduta ilibada, dinâmico, determinado, batalhador e idealista, é que
solicitamos o apoio aos nobres pares para a aprovação deste projeto de resolução.


