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 “Denomina Doutor Getunildo Pimentel, o nome da 

Escola Estadual do Espírito Santo” 

 

 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 

 

 

 

 

Art. 1º Fica denominado Doutor Getunildo Pimentel, a Escola Estadual do Espírito 

Santo, que está em construção na Rua Águia, s/n, Bairro Novo Horizonte, 

município de Serra. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Sala das Sessões, 01 de dezembro de 2017. 
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

GABINETE DO DEPUTADO BRUNO LAMAS 
 

 

JUSTIFICATIVA 

O presente Projeto de Lei tem por objetivo denominar Doutor Getunildo Pimentel, o nome 

da Escola Estadual do Espírito Santo, que está em construção na Rua Águia, s/n, Bairro 

Novo Horizonte, Serra. 

O Doutor Getunildo Pimentel nasceu em 29 de novembro de 1933, filho do Pastor Getúlio 

Pimentel Loureiro e Hilda da Penha Pimentel, casado com a professora Lea Ramos 

Pimentel, pai de 4 filhos. 

Firmou-se cirurgião dentista em 1960 e trabalhou nessa função no Posto de Saúde da 

Sede da Serra e no Sindicato Rural da Serra Sede. 

Foi eleito por duas vezes Vereador na cidade de Serra e Presidente da Câmara de 

Vereadores, biênio 1969-1970.  

Neste período, junto com seu amigo o Prefeito Naly Miranda, lutou e conseguiu trazer 

energia elétrica para a sede do Município e fundou o Colégio Serrano. No Colégio foi o 

primeiro professor de Ciências 

Ocupou o cargo de Secretário de Educação na administração do Prefeito João Batista 

Motta, trazendo 25 escolas para o município de Serra. Foi membro e um dos criadores da 

Academia de Letras do município de Serra. Foi Presidente do IPAJM, 1987/1990. 

Era um homem de palavra, de coragem, nunca deixou de assumir posições firmes e 

nunca se omitiu diante de qualquer situação durante toda sua vida. Na política, era um 

idealista, acreditava que por meio dela podíamos criar uma sociedade mais justa com 

oportunidades iguais para todos, assim como, ajudar no desenvolvimento do município e 

do Estado. 

Sempre ajudou instituições sociais, com destaque para o Orfanato Cidade Garoto, 

também ajudou a criar muitas lojas maçônicas em vários municípios. 

Doutor Getunildo Pimentel, faleceu aos 76 anos, em 2010, deixando como maior 

patrimônio o nome honrado. No seu leito de morte, o Governador Paulo Hartung disse: 

“Morreu um companheiro que sabia fazer política como poucos, como honestidade. Devo 

muito ao seu Pai.” (Getúlio Ramos Pimentel, filho de Getunildo Pimentel) 

A presente proposta de Projeto de Lei é uma homenagem a um dos cidadãos de valor do 

nosso Estado. 


