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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº        /2018 
 

 
Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor Denilson José de 

Oliveira. 
 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
 
 
 
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Espírito-Santense ao Senhor 
Denilson José de Oliveira. 
  
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 
 
 
 

Sala das Sessões, 01 de novembro de 2018. 
 
 
 
 

SANDRO LOCUTOR 
DEPUTADO ESTADUAL (PROS) 
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 JUSTIFICATIVA 
 

Natural de Mutum, Minas Gerais, Denilson José de Oliveira veio para o Espírito 
Santo em 1979 em busca de novos sonhos. 
 
Na ocasião, firmou residência em Castelo Branco, no Município de 
Cariacica/ES, onde reside até os dias de hoje. Casado com Roseli Braz Pereira 
e pai de 3 filhos, sempre esteve envolvido em movimentos religiosos e 
comunitários em busca da tão almejada justiça social. 
 
Graduado em Gestão Publica, foi Supervisor-geral de gabinete de 
representação parlamentar do deputado Sandro Locutor e Assessor Júnior, 
atuando no setor de sonorização desta Casa Legislativa, ocasião em que pôde 
aprender um novo ofício e crescer profissionalmente.  
 
Atualmente, exerce o cargo de Diretor de Documentação e Informação da 
Assembleia Legislativa do Espírito Santo, além de ser Presidente municipal do 
Partido Republicano da Ordem Social (PROS) de Cariacica e Presidente da 
AMPE – GRANDE CASTELO BRANCO (Associação das Micro e Pequenas 
Empresas e Empreendedores Individuais). 
 
Micro empresário no ramo de eventos, desenvolve um trabalho social na 
AMPE, voltado para capacitação profissional, com cursos técnicos em diversas 
áreas, como Portaria, informática básica entre outros já ministrados, além do 
incentivo aos empresários locais com campanhas promocionais. 
 
Denilson 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. 
 
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, 
pugnamos pela aprovação do bom nome do homenageado para integrar o rol 
dos cidadãos do Estado do Espírito Santo. 
 
 Sala das Sessões, 01 de novembro de 2018.  

 
 

SANDRO LOCUTOR 
DEPUTADO ESTADUAL (PROS) 
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