
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 118/2010

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Fernando de Sousa Ribeiro

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

D  E  C  R  E  T  A

Art. 1º Fica concedido ao Fernando de Sousa Ribeiro o título de cidadão espírito-santense.

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

Sala das Sessões, 12 de novembro de 2010.

CESAR COLNAGO

DEPUTADO ESTADUAL - PSDB

JUSTIFICATIVA

Fernando  de  Sousa  Ribeiro,  empresário  e  engenheiro  civil,  com  empresas  nas  áreas  de
construção pesada, ensino superior e imobiliária. 

Nascido  em  Esposende,  cidade  litorânea  do  norte  de  Portugal,  trasladou-se,  aos  14  anos,
juntamente com seus familiares (pai, mãe e quatro irmãos), para Vitória, passando a residir na
rua Barão de Monjardim, local em que seu pai instalou uma pequena oficina de carpintaria, na
qual trabalhava toda a família.



Cursou  toda  a  sua  vida  estudantil  em  colégios  públicos,  graduando-se,  em  1969,  em
engenharia civil, na Escola Politécnica, da UFES, na época funcionando em Maruípe.

Sua jornada profissional, exercida na área de engenharia, iniciou-se na VALE, onde participou
da equipe de coordenação das obras de duplicação da  Estrada de Ferro Vitória a Minas. Com
sua   experiência  na  área  ferroviária,  passou  a  exercer  o  cargo  de  Diretor  da  Construtora
Mendes Júnior, gerindo a construção de uma ferrovia
no  Iraque  e,  posteriormente,  a  ferrovia  de  CARAJÁS,  da  VALE,  na  região  norte-nordeste  do
Brasil e a ferrovia do AÇO, ligando Minas ao Rio de Janeiro.

Casou-se com a capixaba Tania,  formando uma família  composta por  três  filhos  –  Fernando,
Flávia e Fabrício, hoje graduados em nível superior, casados e trabalhando  em empresas da
família.

Após 14 anos construindo ferrovias e residindo em diversos locais (Nova Era, Gov. Valadares e
Belo Horizonte, em Minas Gerais,  São Luiz,  no Maranhão e no IRAQUE) retornou ao Espírito
Santo – Vitória,
que  nunca  deixou  de  ser  sua  “terra”,  iniciando  a  sua  trajetória  como  empresário,  hoje
consolidada com empresas como PELICANO CONSTRUÇÕES, UNIVIX e  outras coligadas.

Sua  imagem,  profissional,  humana  e  familiar,  consolida-se,  hoje  com  o  respeito  e  carinho
daqueles que com ele trabalham e convivem, aos quais transmite uma postura de austeridade e
responsabilidade, adquiridos em sua trajetória de vida.


