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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL RAQUEL LESSA 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 95/2017 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Senhor SAMUEL DOS 

SANTOS. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Senhor Samuel dos Santos. 

 

Art. 2º Este Projeto de Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

SALA DAS SESSÕES, 31 de outubro de 

2017. 

 

RAQUEL LESSA 

Deputada Estadual - SD 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O Senhor Samuel dos Santos, brasileiro, casado com 

dona Sofia Pereira dos Santos, tem um filho, três 

netos. Nascido em Araçatuba interior de São Paulo 

(região onde vivia o Rei do gado Tião maia ). 

 

Viveu até  os 14 anos de idade quando foi para a 

Capital de São Paulo, ali  iniciou sua carreira como 

trabalhador.  

 

Estudando e trabalhado ingressou na faculdade a 

noite após o trabalho, concluindo o curso de Direito 

na Universidade de Mogi das Cruzes (grande São 

Paulo). Ali ficou lecionando Direito Civil, e 

ingressou em seguida em outra faculdade, na 

Universidade de Guarulhos onde cursou Psicologia, 

ficando atendendo por alguns anos na clinica da 

faculdade. 

 

O Senhor Samuel é uma pessoa que iniciou sua vida 

como servente de pedreiro, pedreiro, encarregado de 

grandes obras. Depois advogado, psicólogo e 

atualmente atuando como Empresário no ramo de 

Roxas Ornamentais. 

Há 50 anos atrás veio conhecer o Espirito Santo, 

onde se encantou com o nosso Estado e comprou aqui 

varias jazidas de grande porte de granito no Norte do 

Espirito Santo. 

 
Após a legalização, o que foi bastante morosa pelos 

órgãos públicos, passou a explorar o granito, na 

opinião do nosso homenageado, bem tão “valioso e 

oportuno e riqueza natural do nosso Estado, um 

presente deixado pelo Criador para abençoar os 

capixabas”. 

 
Hoje com as diversas jazidas e uma unidade fabril de 

desdobramento em constante crescimento no Norte 

do Espirito Santo, o Senhor Samuel e seus 

colaboradores produzem uma grande variedade entre 

blocos e produtos acabados, que são exportados para 

o mundo, levando as inúmeras variedades dos 

minérios ornamentais aqui produzido. 

 
A Granex do Brasil é hoje uma empresa de porte com 

uma elevada capacidade de produção, estando entre 

as 50 maiores Empresas no RANKING de 

Exportação, trazendo emprego e enriquecimento ao 

Estado com a entrada de divisa em dólares e outras 

moedas transformando nosso minério em riqueza 

para nossa gente e o nosso Estado. 

 
O Senhor Samuel é um cidadão apaixonado pelo 

nosso Estado do Espírito Santo, quando se refere ao 

nosso Estado assim se manifesta: “Um lugar 

encantador, onde tem uma gente bonita, gentil, 

acolhedora  e humana. O capixaba tem a felicidade e 

o orgulho de viver entre as montanhas e o mar, onde 

o viver é sempre um privilegio, prazer, uma alegria e 

um  lazer , lugar onde a natureza faz uma ponte entre 

nós e Deus”. 

 

A História do Senhor Samuel dos Santos o credencia 

ao recebimento da cidadania Espiritosantense, por 

essa razão conclamo aos Nobres Pares que votem 

conosco pela APROVAÇÃO da presente proposição, 

para que o nosso Estado do Espírito Santo, possa 

conceder a este cidadão que já é capixaba apaixonado 

de fato, também o reconhecimento dessa condição 

por direito. 

 

 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELO SANTOS 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 96/2017 

 
Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Sr. WILSON 

VETTORAZZO CALIL. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO Identificador: 32003300300038003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.
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DECRETA: 

 
Art. 1º Fica concedido ao Senhor Wilson Vettorazzo 

Calil o Título de Cidadão Espírito-Santense. 

 
Art. 2º Este Projeto de Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

31 de outubro de 2017. 

 
Deputado MARCELO SANTOS 

Vice-Presidente da Assembleia Legislativa 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 
Diretor-fundador e atual presidente do Sindicato 

dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito 

Santo (Sindbares) - entidade criada em 1991 - e da 

Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - 

Seccional Espírito Santo (Abrasel-ES) - fundada 

em 1999 -, Wilson Vettorazzo Calil, de 65 anos, 

também é vice-presidente da Federação Brasileira 

de Hospedagem e Alimentação (FBHA) há dois 

mandatos consecutivos, desde 2010. 

 
Paulista da cidade de Campinas, Wilson Calil se 

transferiu para o Espírito Santo em 1971, ano em que 

abriu o bar Amigão, um dos mais movimentados e 

tradicionais estabelecimentos de gastronomia e lazer 

da época, localizado na Praia de Camburi. Mais tarde 

expandiu sua atuação, criando a casa noturna 

Zanzibar, no andar superior, e passou a trazer vários 

artistas de renome nacional. Em 2001, em sociedade 

com o ex-gerente e amigo Francisco Assis, inaugurou 

o Caranguejo do Assis, referência na gastronomia à 

base de frutos do mar, localizado na Praia de 

Itaparica. 

 
Empreendedor inquieto e amante da cultura 

gastronômica, Wilson Calil sempre incentivou a 

qualificação do setor e a realização de eventos 

turísticos, atuando também, como membro efetivo, 

nos Conselhos de Turismo do Estado (o Contures) e 

de Vitória, além do Comitê Gestor da Macrorregião 

Sudeste (Mtur). 

 
Casado com Luzia Mathiazi Calil, é pai de quatro 

filhos, avô e uma das principais lideranças 

empresariais da alimentação fora do lar no País. 

Sob sua direção desde 2000, o Sindbares/Abrasel-

ES cresceu e hoje representa os mais de 18 mil 

estabelecimentos do setor no Espírito Santo, os 

quais geram cerca de 80 mil postos de trabalho e 

contribuem significativamente com a economia, a 

cultura e a preservação da memória gastronômica 

capixaba. 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1911 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º PRORROGAR, por mais 30 (trinta) dias, na 

forma do artigo 249, § 1º, da Lei Complementar nº 

46/94, o prazo para a conclusão dos trabalhos da 

Comissão de Sindicância instituída pelo Ato nº 1587, 

publicado no Diário do Poder Legislativo do dia 

22/08/2017, referente ao Processo Administrativo nº 

172496/2017. 

 

Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de novembro 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário 

 
ATO Nº 1912 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando de suas atribuições legais, resolve: 

 

 ELEVAR 15% (quinze por cento), a partir 

de 13/03/2017, de acordo com art. 106 da Lei 

Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE 

TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus OXANA 

MERCEDES BIANCARDI RORIZ, matrícula nº 

201217, Assistente de Gabinete de Representação 

Parlamentar - ASGRP. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

06 de novembro de 2017. 

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

RAQUEL LESSA 

1ª Secretária 

ENIVALDO DOS ANJOS 

2º Secretário Identificador: 32003300300038003A00540052004100 Conferência em www3.al.es.gov.br//spl/autenticidade.


