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PROJETO DE LEI Nº /2022 
 

 

Acrescenta ao anexo I da Lei nº 10.975, de 14 de 

janeiro de 2019, para denominar Hilton José 

Corteletti o trecho da ES 261, na Rodovia Josil 

Espindula Agostini até a Comunidade de Várzea 

Alegre – ES 452 (Rua José Pivetta), em Santa 

Teresa, Estado do Espírito Santo. 

 

A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

 

DECRETA 
 
Art.  1º.  Anexo  I  da  Lei  nº  10.975,  de  14  de  janeiro  de  2019,   que   consolida  a  

legislação  em  vigor  referente  à  denominação   de   próprio   público  no  âmbito  do  estado  

do  Espírito  Santo,  passa  a  vigorar  acrescido  de item com a seguinte redação: 

 

“denomina Hilton José Corteletti o trecho da ES 261, na Rodovia Josil Espindula 

Agostini até a Comunidade de Várzea Alegre – ES 452 (Rua José Pivetta), em Santa 

Teresa, Estado do Espírito Santo.” 

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

 

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
 
 

Palácio Domingos Martins, 21 de junho de 2022 
 
 

ADILSON ESPINDULA 

Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA 

 
HILTON JOSÉ CORTELETTI nasceu em Caldeirão de São José, no dia 

06/11/1934.  

 

Quando tinha 13 anos de idade virava ponteira de aço para furar as pedras na 

abertura da estrada que liga Caldeirão de São José a Várzea Alegre. Certa vez, 

presenciou a conversa entre seu pai, Pedro Simão Corteletti, e o Governador do 

Estado daquele ano, Carlos Lindemberg, que o ponto conhecido hoje como 

“caixão” era o cemitério daquela estrada.  

 

Mas seu pai não desanimou e junto com outras pessoas terminaram de construir a 

estrada, que hoje é muito importante  para a região e para o Estado.  

 

Desde criança notava-se que Hilton tinha em sua mente sempre o bem comum, o 

bem para todos. Entre os anos 1954 e 1955 falou para seu pai que, se ele 

comprasse um terreno em Várzea Alegre, casaria e mudaria para lá.  Hilton José 

casou-se com Diana Dalva Corteletti e fixaram morada em Várzea Alegre.  

 

A labuta, no início, não foi fácil. Trabalhava muito e logo conseguiu comprar um 

carro (jipe). A aquisição desse carro só veio confirmar para Hilton, que aquilo que 

ele tem, também é do seu próximo. Trabalha das 6h às 18h e quando pensava que 

ia descansar, chegava alguém que precisava ir ao médico, e Hilton sempre estava 

pronto para ajudar a quem precisava.  

 

Os anos foram se passando, e a família foi crescendo. Em 1958 nasceu Desidério 

Corteletti; em 1961, Pedro José Corteletti; e em 1968, Kenedy Corteletti. Hilton, 

além de ser muito trabalhador, foi um homem de muita sorte. Junto com outros 

garimpeiros, o grupo tive a sorte de, várias vezes, encontrar pedras preciosas. Em 

1971, ganhou na Loteria Esportiva em um bolão feito em Santa Teresa.  
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Acabou comprando grande quantidade de terra em Várzea Alegre, Caldeirão de 

São José e Mangaraí, em Santa Leopoldina. No início dos anos 70, Domingos 

Scota mudou-se para Várzea Alegre e junto trouxe sementes de tomate, que foram 

plantadas e cultivadas por ele e sua família nas terras de Hilton José. Daí para 

frente foi crescendo cada vez mais a cultura do tomate em Várzea Alegre. 

 

No ano de 1976, Hilton José foi eleito Vereador em Santa Teresa, com uma 

quantidade expressiva de votos para a época. Continuou trabalhando para o 

desenvolvimento de Várzea Alegre.  

 

Hilton sempre esteve à frente dos trabalhos na Comunidade, na Igreja, na Escola. 

Era um líder nato, que não tinha visão apenas para o seu bem próprio, mas sim 

para o bem de toda Comunidade.  

 

Na década de 80, mais de 100 famílias trabalhavam como meeiras nas terras de 

Hilton, no cultivo de tomate, café, granja e boi. No inicio dos anos 80, junto com 

várias famílias de Várzea Alegre (Scota, Morau, Possatti, Scardua, Angeli, 

Baratella, Pacífico, Alves, Mosquem, Guedes, Roquesso, Nunes, Taufner, Ferreira, 

Oliveira, Furlani, Storch, entre outras), Hilton chegou ao patamar de 70% da 

produção de tomate do Estado do Espírito Santo.  

 

Graças à sua dedicação, essas famílias construíram sua própria história e, hoje, 

são grandes potências, não só no plantio de tomate, mas em diversos ramos da 

agricultura e do comércio.  

 

Hilton não media esforços para correr atrás de infraestrutura para a Comunidade. 

Luz, escola, telefone, asfalto, saúde são alguns exemplos das benfeitorias que 

Hilton conseguiu levar para a Comunidade de Várzea Alegre e redondezas.  

 

Tinha grande influência com políticos de expressão no Estado.  
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Em 1986 foi surpreendido pela economia brasileira, ocasião em que acabou 

perdendo quase tudo que construiu. Mas Hilton sempre foi muito otimista e homem 

de muita fé. Ele passou por esse período turbulento e não desanimou.  

 

Sua fé e as metas traçadas levaram a homenagear Frei Estevão Corteletti com 

uma estátua na Igreja de São José do Caldeirão. Junto com a Comunidade de 

Santo Antônio do Canaã construiu a Capela de Santo Antônio de Santana Galvão, 

por uma graça alcançada.  

 

Hilton José não completou seus estudos, mas sempre teve uma visão ampla, para 

o futuro, nunca para o passado. Se tivesse idade e força, falava que iria lutar junto 

aos Órgãos Federais, Estadual e Municipal para abrir um túnel em Santa Teresa e 

tirar, assim, o trânsito do meio da cidade. Será?  Quem o conheceu não duvidaria.  

 
Desta forma, por toda história linda que esse ilustre cidadão chamado HILTON 

JOSÉ CORTELETTI proporcionou às Comunidades de Caldeirão de São José e 

Vázea Alegre, peço o apoio dos meus ilustres colegas Deputados Estaduais, 

para que este Projeto de Lei seja acolhido, analisado e aprovado. 

 
Palácio Domingos Martins, 21 de junho de 2022 

 

 
ADILSON ESPINDULA 

Deputado Estadual  
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