
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 14/2009

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Ivanílson Vieira dos Santos.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA:

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. Ivanílson Vieira dos Santos.

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

Ivanílson Vieira dos Santos, nascido na cidade de Nanuque, interior do Estado de Minas Gerais, filho de
agricultores,  viveu  no  pequeno  distrito  de  Vila  Pereira,  onde  cursou  até  a  8ª  série,  quando,  com  muito
sacrifício, os moradores da pequena comunidade conseguiram um ônibus para as crianças estudarem, em
outro distrito da cidade de Nanuque, desta vez em Carlos Chagas no ano de 1992.

Com  todas  as  dificuldades  que  enfrentava,  seu  Pai  decidiu  mandá-lo  para  o  distrito  de  Itabaiana,  no
Município Capixaba de Mucurici, onde continuou seus estudos.

Formou-se  em  Magistério  e  Contabilidade,  em  um  curso  de  parceria  entre  a  Universidade  Federal  do
Espírito Santo – UFES, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e o Movimento
dos Sem-Terra, MST.



Foi convidado a lecionar junto ao Assentamento Córrego da Laje, onde envolveu-se nas questões sociais
dos que lá viviam, e ainda, integrou as Comunidades Eclesiais de Base – CEB´s, com trabalho de ensino a
crianças e seus pais no assentamento.

Candidatou-se  em  2004  para  vereança  no  município  de  Murici,  ocasião  que  ficou  na  2ª  suplência.
Novamente se candidatou no ano de 2008, sendo eleito como vereador mais votado do município.

Hoje desempenha a vereança com o comprometimento que lhe é peculiar, sempre desenvolvendo trabalho
social junto à comunidade que tão bem representa.

É  com muito  orgulho  que  oferecemos  ao  Senhor  Ivanílson  Vieira  dos  Santos  o  nobre  título  de  cidadão
Espírito-Santense.


