
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESPÍRITO SANTO
Gabinete da Deputada Janete de Sá

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 26/2009

Concede  o  título  de  cidadão  espírito-santense  ao
senhor OSMÁRIO CAVALCANTI WANDERLEY.

A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo decreta:

Art.  1º.  Fica  concedido  o  Título  de  Cidadão  Espírito-Santense  ao  senhor  OSMÁRIO
CAVALCANTI WANDERLEY.

Art. 2o. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 03 de dezembro de 2009.

Janete de Sá
Deputada Estadual - PMN

JUSTIFICATIVA

A concessão do título de cidadão espírito-santense é uma homenagem que o Parlamento do
Espírito Santo faz a todos que contribuem positivamente para o crescimento do estado e/ou
que trabalham pela promoção do bem-estar do povo capixaba.



Evidentemente  essa  homenagem  só  é  concedida  àqueles  que  não  nasceram  em  solo
capixaba. 

Aos  que  são  da  terra,  o  sistema  normativo  estadual  prevê  a  concessão  de  comendas  e
honrarias outras, estabelecendo critérios para concessão de cada uma dessas homenagens.

Para  a  concessão  do  título  ora  em  apreço,  exige  a  lei  que  o  homenageado  resida  neste
estado, além de ter prestado serviços relevantes em favor do povo, do patrimônio ou das
instituições do Espírito Santo.

O homenageado nasceu na cidade alagoana de Maragogi, em 03 de setembro de 1953.

Jornalista e radialista, é casado e pai de cinco filhos e reside no município da Serra a 17
anos.

Em meados de  1970  iniciou  carreira  profissional  trabalhando na  TV Gazeta  de  Alagoas,
filial da Rede Globo, na função de assistente de produção.

Na mesma época  foi  inaugurada  a  TV Gazeta  do  Espírito  Santo,  também filiada  à  Rede
Globo.  Em 1978  foi  convidado  para  trabalhar  na  novel  emissora  capixaba,  com atuação
que contribuiu para o desenvolvimento da televisão em nosso estado, tendo sido pioneiro
nas transmissões das rádios AM e FM da referida TV.

No  Espírito  Santo  trabalhou  em  diversos  projetos  artísticos  e  culturais  da  emissora,
destacando-se  o  documentário  Lugar  de  Toda  a  Pobreza,  que  retratou  a  realidade
sub-humana de homens, mulheres e crianças catadores de lixo da região de São Pedro, em
Vitória.

O documentário mencionado tornou-se referência no aprendizado e nas pesquisas para os
alunos de comunicação da UFES e das demais instituições congêneres do Estado.

Em  1984  fundou  e  presidiu  o  Sindicato  dos  Radialistas  do  Estado  do  Espírito  Santo,
lutando por diversas conquistas trabalhistas em prol da categoria que representava.
Durante  o  Governo  Albuíno  Azeredo  foi  convidado  para  trabalhar  no  projeto  de
reestruturação da TV Educativa, no qual atuou com empenho.

Foi  presidente  do  Conselho  Fiscal  da  Federação  Capixaba  de  Futebol  e  participou  de
vários projetos de campanhas políticas desde o governo Max Mauro.

Há  mais  de  dez  anos  mantém a  OSC Stúdio7,  empresa  de  comunicação  que  desenvolve
inúmeros  projetos  de  comunicação  empresarial  e  político,  um  empreendimento  que
mantém diversos empregos diretos e indiretos no Espírito Santo.

Os  relevantes  serviços  prestados  pelo  homenageado  justificam  a  concessão  da  honraria,
uma vez que sua atuação pessoal e profissional contribuiu para o progresso dos meios de
comunicação do Espírito Santo, em benefício do Povo do capixaba.


