
 
Estado do Espírito Santo 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº  095/11. 

 
Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao senhor João Eduardo Tinoco de 

Paula. 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
DECRETA: 

 
 

 Art. 1º Fica concedido ao senhor João Eduardo Tinoco de Paula o 
título de Cidadão Espírito-Santense. 

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

Sala das Sessões, 03 de outubro de 2011. 
 
 
 

JOSÉ CARLOS ELIAS 
Deputado Estadual - PTB 
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JUSTIFICATIVA 

O Sr. João Eduardo Tinoco de Paula nasceu em 17/05/1974, na cidade de 

Itaperuna (RJ), filho de João Batista de Paula e de Heloisa Tinoco de Paula. Sendo seu 

pai, médico cardiologista formado pela UFES e sua mãe professora, ambos contribuíram 

em Itaperuna para tornar o Hospital São José do Havaí uma referência Nacional em 

Cardiologia o que influenciou,  diretamente, o jovem João Eduardo a optar pela profissão 

de Médico.  

  Quando adolescente o homenageado veio para o Espírito Santo para cursar o 2º 

grau no Centro Educacional Leonardo Da Vinci. Com a idade de 18 anos, foi aprovado no 

vestibular e ingressou na EMESCAM, onde cursou Medicina. 

Em 2000 foi para o estado de São Paulo com o intuito de fazer Residência Médica, 

e especializou-se em Cardiologia Clinica, Hemodinâmica, Cardiologia Intervencionista e 

Radiologia Intervencionista no Instituto Dante Pavanezzi. Ainda residente, fez curso de 

Revascularização, em Paris- França. 

Em 2005, veio para o Município de Linhares-ES, onde fixou residência e implantou 

um Centro de Cardiologia- denominado UNICOR, que pela qualidade  do atendimento ao 

SUS,  tornou-se Referencia para o Norte do Estado do Espírito Santo. Ligado a uma 

Instituição Filantrópica o UNICOR é responsável, até agora por cerca de 11.000 

angioplastias. 

Estudioso e atualizado, João Eduardo participa anualmente de Congressos 

Nacionais e Internacionais e conduz importante trabalho voluntário no Controle da 

Pressão Arterial, com a Caminhada do Coração. 

É casado com Luciana Roni  Borlini e dessa união nasceram dois filhos: Izadora 

Borlini de Paula de 05 anos e Eduardo Borlini de Paula de 07 meses. 

O título de cidadão deve ser concedido aos homens e mulheres que relevantes 

serviços prestaram ao Estado e/ou ao Povo do Espírito Santo. Por relevantes serviços, 

em caráter subjetivo, temos toda  a   ação dos  homens  e mulheres de bem que, mesmo 

de forma despretensiosa, contribua para o bem estar coletivo e o desenvolvimento das 

comunidades. Esse é o caso da atuação profissional prudente e exitosa do 

homenageado. Pelo caráter público da sua atuação profissional, merece o homenageado 

o reconhecimento do Espírito Santo, com a concessão do título de cidadão. 


