
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 45/2009

Concede título de cidadania espírito-santense ao
Sr. Carlos Eduardo Perez Casasco.

 

A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições
legais,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica concedido ao Sr. Carlos Eduardo Perez Casasco o Título de Cidadão
Espírito-Santense.

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

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

                                           Sala das Sessões, 16 de Novembro de 2009.

                                                      DOUTOR HÉRCULES
                                                           Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Sr. Ricardo Fernando Machado, é natural de Maricá, interior do Estado do Rio de
Janeiro, filho de Benedicto Chrisostomo Machado e Leni Siqueira Machado.

O Sr. Ricardo Fernando Machado veio para o Espírito Santo em 1977 com apenas
17 anos de idade, época em que foi emancipado pelos seus pais e que começou
a trabalhar e estudar.



Foi representante de produtos para construção civil,  em seguida tornou-se sócio
minoritário, de um total  de seis sócios, de uma empresa do ramo de construção
civil. 

No final da década de 80 quando a empresa já havia crescido e possuía apenas
três sócios, o Sr. Ricardo Fernando Machado  resolveu sair  da sociedade e montar
sua própria empresa.

A  partir  daí  esse  empresário  de  sucesso  fundou  a  Empresa  ARGAMASSA
PENEDO,  contribuindo  positivamente  com  o  crescimento  de  Cariacica  e  do
Espírito Santo.

Hoje  a  empresa  localiza-se  no  Município  de  Cariacica  e  é  orgulho  dos
proprietários, colaboradores e de todo povo de Cariacica.

Em razão de exposto, por sua dedicação ao trabalho e ao empreendedorismo e
por  ter  adotado o  Espírito  Santo  como Estado para  criar  sua  família,  produzir  e
gerar emprego e renda solicito aos meus nobres pares a aprovação da concessão
do Título de Cidadão Espírito-Santense para o Sr. Ricardo Fernando Machado.

                                           Sala das Sessões, 16 de Novembro de 2009.

                                                       DOUTOR HÉRCULES
                                                           Deputado Estadual


