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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 10/2010 

 
 

Institui a Medalha Roberto Kaustsky  a ser concedida pelo Estado do 
Espírito Santo a personalidades ambientalistas. 

 
 

 
 

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  DO ESPÍRITO SANTO  
                                        DECRETA: 

 
Art. 1º  A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo-Ales  

institui a Medalha Roberto Kaustsky.  

 

Art. 2º  A Medalha Roberto Kaustsky será  entregue anualmente no 

dia 5 de junho, em Sessão Solene na Ales, por ocasião da 
comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente. 

 

Art. 3º A Medalha “Roberto Kaustsky” agraciará ambientalistas, 

estudiosos sobre o meio ambiente e Ongs  de proteção ao meio 
ambiente no Estado do Espírito Santo.  

 

Art. 4º  A Medalha “Roberto Kaustsky” será oferecida pela Ales, por 

meio de indicação parlamentar, acompanhada de justificativa, onde 
fique confirmada a relevância exigida,. 

Parágrafo único. A mesa  diretora da Ales aprovará o nome do 
agraciado. 

 

Art. 5º A Sessão Solene será requerida, pela Comissão de Proteção 
ao Meio Ambiente e ou por requerimento assinado por ¹/³ dos 

membros deste Parlamento. 

 

 



 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

GABINETE DA DEPUTADA LUZIA TOLEDO 
 

GABINETE DA DEPUTADA LUZIA TOLEDO 

Av. Américo Buaiz, 205 – Gab. 701 – Enseada do Suá – Vitória – ES – CEP 29050-950 
e-mail: luziatoledo@al.es.gov.br 

Art. 6º  As despesas decorrentes da execução desta Resolução 

correrão por conta de dotação orçamentária desta Assembleia 
Legislativa. 

 

Art. 7º Esta  Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Palácio Domingos Martins, 26 de maio de 2010 

 

Luzia Toledo 

Deputada Estadual 
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JUSTITICATIVA 
 

 
 

O  Orquidófilo  Roberto Anselmo Kautsky  nasceu na região serrana 
do nosso Estado, em 23 de maio de 1924, na localidade de Santa 

Isabel, hoje distrito de  Domingos Martins,  era botânico e 
ecologista.Filho de pai austríaco e mãe alemã, a paixão pelas flores 

começou aos 9 anos de idade incentivado pelo pai que também foi 
um amante e protetor da natureza. 

 

Era um  homem de hábitos simples, alegre,determinado, curioso, 
amante e preservacionista da natureza e da vida. É citado com 

respeito entre os  cientistas devido as pesquisas e descobertas que 
contribuíram para a ciência. Vinha há muitos anos coletando plantas 

nos desmatamentos indiscriminados e reintroduzindo-as na natureza. 
 

A região serrano do nosso Estado é uma das maiores biodiversidades 
do planeta. O orquidário, bromeliófico, autodidata, doutor honoris 

causa pela Universidade do Rio de Janeiro, honorary trustee do 
Journal of Bromeliad Society (EUA) e The Cryptanhus Society J 

Journal e ainda mais uma centena de títulos honoríficos. 
 

Em colaboração com cientistas nacionais e internacionais, estudou e 
revelou ao mundo mais de uma centena de novas espécies da flora e 

fauna da região serrana do Espírito Santo, publicadas em livros e 

revistas especializadas. 
 

Declarou como preservação ambiental uma área de 300.000m² de 
mata atlântica de propriedade de sua família, e a enriqueceu com 

mais de 1.000.000 mudas de orquídeas, bromélias e outras plantas 
coletadas em desmatamentos ocorridos nos últimos trinta anos  no 

município de Domingos Martins. Acreditava que viver com qualidade 
é estar em harmonia com a natureza, consigo mesmo e com os 

outros. 
 

 
 

Em agosto de 2003, fundou com um grupo de amigos  o “Instituto 
Kautsky, para dar continuidade a seu trabalho de estudo, pesquisa, 
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preservação e recuperação da flora da região serrana do nosso 

Estado. 
 

O Orquidófilo Roberto Anselmo Kautsky  inspirado no trabalho de 
proteção  ao meio ambiente e nas discussões do Plano de 

Desenvolvimento Sustentável da Região Serrana do Espírito Santo, 
elaborou o projeto “Reciclando com Cidadania”, com o intuito de 

conscientizar a sociedade sobre a importância da redução, 
reutilização e da reciclagem do lixo, no sentido de tornar a cidade de 

Domingos Martins ecologicamente  correta. 
 

Porque que escolhemos o dia 05 de junho ? 

 
No dia 05 de junho comemora-se em todo o mundo o  Dia do Meio 

Ambiente. Esta data tem a ver com os ideais do Orquidófilo Roberto 
Anselmo Kautsky  . 

 
A criação da data em comemoração ao dia mundial do meio ambiente 

se deu em 1972, em virtude de um encontro promovido pela ONU 
(Organização das Nações Unidas), a fim de tratar assuntos 

ambientais, que englobam o planeta, mais conhecido como 
conferência das Nações Unidas. 

A importância da data é devido às discussões que se abrem sobre a 
poluição do ar,do solo, da água, do desmatamento, da diminuição da 

biodiversidade e da água potável ao consumo humano, destruição da 
camada de ozônio, destruição das espécies vegetais e das florestas, 

extinção de animais, dentre outros. 

 
O Orquidófilo Roberto Anselmo Kautsky pregava a importância de 

conscientização da população sobre os males causados pela poluição 
do meio ambiente, assim como de políticas que revertam tal situação.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 


