
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESPÍRITO SANTO

Gabinete da Deputada Janete de Sá

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO nº 132 / 2010

Concede  o  Título  de  Cidadão  Espírito-Santense  à  Senhora
Eliane Maria Vargas Conte André.

A Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo decreta:

Art. 1º. Fica concedido o Título de Cidadão Espírito-Santense à Senhora Eliane Maria Vargas Conte André.

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

Sala das Sessões, 29 de novembro de 2010.

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 ou prestam serviços tão relevantes do ponto de vista nacional,
que merecem ser reconhecidos como cidadãos do Espírito Santo.



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 em Leopoldina-MG, filha de Altivo Conte  e  Ilza  Vargas  Conte.  Em Leopoldina
trabalhou no comércio e depois no Banco do Estado de Minas Gerais.

Casou-se  em  20  de  setembro  de  1980  com  João  Pedro  Motta  André  e  mudou-se  para  Vila  Velha-ES.
Continuou trabalhando no Banco do Estado de Minas Gerais até março de 1987. Na ocasião já era mãe de
3 filhos: Bruno, Victor e Rachel. Saindo do Banco passou a exercer a atividade de empresária junto com
seu esposo. Eliane atua também na maçonaria, onde realiza trabalhos filantrópicos e sociais.

Isto posto, pugnamos pela aprovação do bom nome da homenageada para integrar o rol  dos cidadãos do
Estado do Espírito Santo.


