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entretenimento, cultura, turismo  geração de renda e 
muita diversão para todos os capixabas. 
 
Destarte, ao trazer para o estado do Espirito Santo as 
melhores atrações, entretenimento, cultura e lazer 
para os capixabas, bem como trazer para o Estado a 
geração de emprego e renda, o senhor MARCIO 
RIBEIRO DE VASCONCELOS, prestou e presta 
relevantes serviços na seara econômica, cultural e 
geração de emprego e renda ao Estado do Espírito 
Santo. 
 
Ante o exposto, proponho o presente projeto de 
Decreto Legislativo para o fim de conceder ao 
Senhor MARCIO RIBEIRO DE 
VASCONCELOS, o Título de Cidadão Espírito-
Santense. 
 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL AMARO NETO 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO  

Nº 112/2017 
 

Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense a ROGERIO MUNIZ 
SALUME. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

ESPÍRITO SANTO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º Fica concedido o título de cidadão Espírito-
Santense a Rogerio Muniz Salume. 
 
Art. 2º Este Projeto de Decreto Legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 
 

SALA DAS SESSÕES, em 30 de Outubro 
de 2017. 

AMARO NETO 
Deputado Estadual 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 
Nascido na cidade de Itabuna/BA, ROGERIO 
MUNIZ SALUME é CEO da W2W E-Commerce de 
Vinhos S.A, mundialmente conhecida como 
Wine.com.br, o terceiro maior e-commerce de vinhos 
do mundo e o maior da América Latina. É jornalista 
formado pela FAESA, com pós-graduação em 
Marketing pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de 
Janeiro e especialização em finanças pelo IBEMEC-
SP. Ocupou várias posições executivas na área de 
alimentos, bebidas e logística em grande companhias 
no Brasil. Foi um dos responsáveis pelo lançamento 
da operação da Smart, rede de varejo cooperada 
criada pelo Grupo Martins. 

Foi gerente comercial da Yara Hanna, um dos 
maiores importadores de frutas do País, onde 
implantou a área de vinhos. Também foi fundador, ao 
lado de Anselmo Endlich, da Estação do Vinho. 
 
Em 2008, após diversas tentativas, foi em Vila Velha, 
em uma casinha, que surgiu a Wine, e em seguida, 
em 2009 surge à revista Wine, que além de obter um 
vasto cardápio de bons vinhos, ainda leva dicas de 
vinhos e também de culinária para o seu 
acompanhamento. 
 
Foi também em 2009 que foi modernizado o site para 
melhor atender o cliente da Wine, e em 2010 nasce o 
clubeW, que também trouxe modernidade e 
praticidade, não demorou muito para que a empresa 
W2W E-Commerce de Vinhos S.A, conhecida com 
Wine, ganhasse o mundo e conquistasse o coração de 
milhares de pessoas amantes do vinho. 
 
Destarte, ao trazer para o estado do Espirito Santo a 
maior loja, física e virtual do mundo, e trazer para o 
Estado a maior economia de vinhos do mundo, o 
senhor ROGERIO MUNIZ SALUME, prestou e 
presta relevantes serviços na seara econômica e da 
vinicultura ao Estado do Espírito Santo. 
 
Ante o exposto, proponho o presente projeto de 
Decreto Legislativo para o fim de conceder ao 
Senhor ROGERIO MUNIZ SALUME, o Título de 
Cidadão Espírito-Santense. 
 
 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 5.145 
 

LUIZ CLÁUDIO SILVA ALLEMAND. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 17, XXVI do Regimento 
Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 
julho de 2009, combinado com os artigos 2º da 
Resolução 1.390, de 10.10.1984 e 4º da Resolução nº 
1.391, de 17.10.1984, promulga a seguinte 
Resolução: 
 
Art. 1º 

 a Luiz Cláudio 
Silva Allemand, concedendo-lhe as insígnias e o 
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