
PROJETO DE LEI N.º  03/2008

Altera o  artigo 1°  da  Lei  Estadual  °  7.832/04,   e  ainda  exclui  o

Parágrafo  único  do  mesmo  artigo,  que  dispõe  sobre  a

concessão de Títulos de Cidadão Espírito-Santense.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

D  E  C  R  E  T  A

Art. 1º O  art.  1°  da  Lei  n°  7.832/04  passa  a  vigorar  com  a  seguinte  redação,  fica

excluído o parágrafo único do mesmo invocativo:

“Art.  1°  -  O  Título  de  Cidadão  Espírito-Santense  será  concedido  pela

Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo – ALES à personalidade

que tenha prestado relevantes serviços e incontestável benefício ao Estado.”

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em Vitória, ES, 19 de dezembro de 2007.

 REGINALDO ALMEIDA
Dep. Estadual - Líder - PSC



JUSTIFICATIVA

É notória a necessidade de mudança na presente legislação, tendo em

vista  que  muitas  pessoas  que  vem  prestando  importante  serviço  ao

estado, fomentando desenvolvimento em toda esfera.

Certamente  é  agir  de  forma  injusta  atrelar  relevantes  serviços  com

obrigatoriedade  de  residir  neste  Estado  pois  se  assim  continuar,  por

exemplo   o  Presidente  da  República,  Ministros  de  Estados  e  demais

autoridades,  que  muito  tem  ajudado  no  crescimento  de  nosso  Estado

certamente serão excluídos de receber homenagem em reconhecimento

de seus esforços em prol do povo capixaba.

A vigente legislação certamente engessa e muito ao reconhecimento de

várias  personalidades  que  vem divulgando  e  promovendo  importantes

serviços  em  nosso  Estado,  independentemente  de  aqui  residirem,

portanto, urge-se a necessidade de adequação da teoria a prática.

Em virtude das razões expostas acima é que apresentamos este Projeto

de  Lei,  com  base  na  adequação  da  legislação  aos  dias  atuais  e  suas

necessidades, fazendo assim justiça aos homenageados.

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em Vitória - ES, 19 de dezembro de 2007.

REGINALDO ALMEIDA
Dep. Estadual -Líder - PSC




