
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 13/2009

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Luiz Antônio Moraes de Melo.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Luiz Antônio Moraes de Melo.

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

Sala das Sessões, 27 de novembro de 2009.

GIVALDO VIEIRA
Deputado Estadual – PT

JUSTIFICATIVA

Luiz Antônio Moraes de Melo, Carioca de nascimento, viveu em Jacarepaguá e Campo Grande até os 16
anos, quando foi para a cidade de Ribeirão Preto- SP, para o Seminário.

Lá teve os primeiros contatos com as Comunidades Eclesiais de Base -  CEB´s, e assim com os diversos
movimentos sociais, ocasião em que trabalhou com o catecismo nas comunidades de periferia de Ribeirão
Preto,  como  o  Bairro  de  Santa  Cruz,  Ipiranga  e  nos  Canaviais  de  Laranjal.  Tranferiu-se  posteriormente
para o seminário de Campinas.

Desligando-se  do  Seminário,  Luiz  Moraes,  como  é  conhecido  voltou  ao  Rio  e  iniciou  seu  trabalho  de
sindicalista no sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro e o Sindicato dos Metalúrgicos.



Fez o curso de Educador Popular nas Escolas de Cajamá, no Rio, e Escola 7 der outubro em Minas Gerais,
se tornando formador de formadores.

Veio a este Estado e continuou seu trabalho junto ao Sindicato dos Previdenciários, dando suporte ainda ao
Sindicato dos Telefônicos.

Estudou, na escola 13 de maio, em São Paulo e se tornou monitor de planejamento estratégico.

Foi  subsecretário  da  Prefeitura  de  Vitória  –ES,  nas  pastas  de  Relações  comunitárias  e  de  Relações
Institucionais.

É militante das causas sociais dos trabalhadores a mais de 25 anos, se tornando importante liderança neste
Estado, sendo, inclusive já ocupado os cargos de Presidente do Partido dos Trabalhadores no município de
Vila Velha.

Luiz Moraes merece esse tão nobre título não só pela liderança que significa junto àqueles que trabalha e
milita, mas pelo fundamentado trabalho que a tantos anos nos orgulha e orgulha a todos que o conhecem.

Por todos esses motivos, deve ser homenageado com todas as honras que esse titulo proporciona.


