
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Deputado Jardel dos Idos.o.s.

“PROJETO DE LEI Nº  107/2008

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Alexandro Martins Costa.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA:

Art.  1º  Fica  concedido  o  Título  de  Cidadão  Espírito-Santense  ao  Sr.  Alexandro  Martins
Costa.

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

Sala das Sessões, em 17 de abril de 2008.

---------------------------------------
Jardel dos IDO S.O.S

Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA



       Alexandro Martins Costa nasceu no dia 23 de Janeiro de 1974, em Porto Seguro, BA,
chegou  ao  Estado  do  Espírito  Santo  no  final  do  ano  de  1996.  Trabalhou  como motoboy
durante  muitos  anos,  sofrendo  na  pele  os  preconceitos  da  sociedade  com  relação  à
profissão e seguidas derrotas devido à falta de organização da categoria.
        Assim,  descobriu  que  era  chegada  a  hora  de  melhorar  a  imagem  dos  motoboys
perante a sociedade. Em 1999, fundou com recursos próprios e assumiu a presidência do
Sindicato dos Motociclistas Profissionais do Espírito Santo – SINDIMOTOS/ES e desde
então, tem garantido várias conquistas à classe dos motociclistas.                                          
                                     
       Como presidente do sindicato, faz questão de atender pessoalmente os motoboys que
chegam até ele para qualquer solicitação.
        O presidente  participa também de campanhas de conscientização  no  trânsito,  blitz
informativas, e dicas que ajudam os profissionais a se adequarem às normas estabelecidas
pelos órgãos competentes.
        Hoje,  seus  anos de dedicação e  esforço pela  categoria  estão sendo recompensados
com o lançamento da revista MOTOCICLISTA & Cia, que era um projeto de realização
pessoal  antigo.  Atualmente,  trabalha  pela  divulgação  do  sindicato,  prestando  conta  das
lutas  e  conquistas  para  a  classe,  trazendo  para  a  categoria  maior  visibilidade  e
credibilidade perante a sociedade.
          O trabalho de Alexandro não se  limita  somente ao SINDIMOTOS/ –  ES.  Hoje,
também  é  presidente  estadual  da  Força  Sindical,  eleito  por  unanimidade.  Com  esse
trabalho  ele  pretende,  junto  com seus  amigos  de  sindicato,  expandir  a  ação  das  Centrais
Sindicais, fortalecendo os sindicatos para maiores reivindicações e conquistas.
         Com isso,  a  categoria  dos  trabalhadores  deste  Estado  será  representada  por  uma
entidade  séria,  que  tem  como  objetivo  principal  a  conquista  de  melhores  condições  de
trabalho para seus filiados.

        Sala das Sessões, em 17 de abril de 2008.

---------------------------------------
Jardel dos IDO S.O.S

Deputado Estadual


