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PROJETO DE LEI Nº           / 2018 

 

Denomina Professora Romilda 

Batista dos Santos “Janinha” a 

quadra de esportes da Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Ecoporanga, no Município de 

Ecoporanga, neste Estado. 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica denominada Quadra Poliesportiva Professora Romilda Batista dos 

Santos “Janinha” a quadra de esportes da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Ecoporanga, no Município de Ecoporanga, neste Estado. 

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

 

Sala das Sessões,  20 de novembro de 2018. 

 

 

 

 

JANETE DE SÁ 

DEPUTADA ESTADUAL - PMN 
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JUSTIFICATIVA 

A presente proposição visa denominar a Quadra Poliesportiva Professora 

Romilda Batista dos Santos “Janinha” a quadra de esportes da Escola Estadual 

de Ensino Fundamental e Médio Ecoporanga, no Município de Ecoporanga. 

Nascida em Ecoporanga – ES em 07 de dezembro de 1972; filha de Arly 

Batista dos Santos  e  Nadir Brandemburg dos Santos, irmã mais velha de nove 

irmãos, desde pequena teve que aprender a lutar, pois aos seis anos perdeu o 

pai e a partir daí tornou-se o alicerce da família.  

Casada com  Emerson Vicente de Oliveira, “Vereador Ermes”, mãe de Lívia 

Maria Oliveira e João Victor Oliveira. 

Recentemente, pouco mais de dois meses, havia sido agraciada com a 

chegada da primeira neta Cecília, tão esperada e amada.    

Sempre batalhadora e sem medo de enfrentar a vida, trabalhou em 

supermercados, lojas e fábricas. Foi dona de bar, vendeu salgados e 

espetinhos.          

Mulher determinada, “Janinha” sempre foi exemplo, e após os trintas anos, 

decidiu que tinha que lutar para dar uma vida mais digna e com qualidade ao 

ensino de jovens e crianças de famílias mais humildes de Ecoporanga e aos 

seus filhos. Foi então que iniciou a sua trajetória na vida pedagógica, iniciando 

a sua primeira faculdade e se especializando em Libras. Dedicada, conquistou 

o seu espaço, pois ali, ajudava ao próximo, descobrindo a sua grande paixão, 

ensinando e orientando as crianças e jovens com necessidades especiais que 

não podiam ouvir e falar.  

“Janinha” avançou nos estudos, concluindo sua segunda graduação em 

História, ampliando seu campo de conhecimento e qualificando  a atuação em 

prol dos mais necessitados. 
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Professora, esposa, mãe, avó, nora, irmã, amiga, mulher guerreira e religiosa, 

“Janinha”  lutou pelo direito de aprendizagem daqueles que por uma deficiência 

auditiva ou de fala não tinham capacidade de absorver todo o conteúdo 

ensinado. 

Sempre preocupada com educação e oportunidades de esporte e  lazer para a 

juventude escolar, “Janinha” lutou incansavelmente para conseguir uma quadra 

poliesportiva para os alunos da Escola Ecoporanga. Essa conquista foi 

efetivada através da deputada signatária deste Projeto de Lei, junto ao 

Secretário de Educação do Estado do Espírito Santo. 

A quadra poliesportiva de Ecoporanga é uma realidade, e em homenagem a 

nossa querida amiga “Janinha”, e seu esposo, o atuante vereador e amigo 

“Ermes”, que tanto lutaram para que esta importante obra fosse concretizada, e 

levando em conta ainda a grande contribuição dada pela Professora Romilda 

Batista dos Santos “Janinha”, na Educação do Estado do Espírito Santo, 

especialmente a juventude Educacional de Ecoporanga, prestamos essa justa 

homenagem, que demonina Professora Romilda Batista dos Santos “Janinha”, 

a quadra Poliesportiva da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 

Ecoporanga do Estado do Espírito Santo. 

Apresentamos o presente Projeto de Lei para eternizar na história da Educação 

do Espirito Santo essa grandiosa mulher e professora, capixaba valorosa, 

clamando aos nobres pares desta Casa de Leis, que o aprovem em todos os 

seus termos. 

Sala das Sessões,  20 de novembro de 2018. 

 

 

JANETE DE SÁ 

DEPUTADA ESTADUAL – PMN/ES 
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