
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESPÍRITO SANTO
Gabinete da Deputada Janete de Sá

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 27/2009

Concede  o  título  de  cidadã  espírito-santense  à
senhora DIOLEZINA DOS SANTOS JUSTO.

A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo decreta:

Art.  1º.  Fica  concedido  o  Título  de  Cidadã  Espírito-Santense  à  senhora  Diolezina  dos
Santos Justo.

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.

A homenageada nasceu na cidade de Macaranim, no Estado da Bahia, em 25 de junho de
1948.

É viúva, possui cinco filhos, sendo quatro capixabas.

Há mais de trinta anos no Espírito Santo, trabalhou na Junta Comercial do Espírito Santo,
prestou serviços relevantes como agente social da Casa Civil do Governo Max Mauro.

Foi servidora comissionada desta Casa de Leis e da Prefeitura de Vila Velha, onde prestou
concurso público e exerceu suas funções até obter sua aposentadoria.

Sempre empenhada no atendimento da comunidade e no socorro dos necessitados, exerceu
a vereança no município de Vila Velha por três mandatos consecutivos, sendo conhecida
como Dozinha Justo por tantos munícipes que a tinham por sua legítima representante.

Por  tudo  isso,  entendo  que  deve  a  homenageada  receber  o  título  de  cidadã
espírito-santense,  por  todos  os  serviços  relevantes  que  tem  prestado  à  coletividade
capixaba ao longo de tantos anos de trabalho.


