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A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 040/2011 

Cria a Comenda do Mérito Legislativo 

“Engenheiro Wilmar dos Santos Barroso” para 

homenagear Engenheiros e Arquitetos que se 

destacarem no exercício de sua profissão no 

âmbito do Estado do Espírito Santo. 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

 
Art. 1º Fica instituída no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo a Comenda do Mérito Legislativo “Engenheiro Wilmar dos Santos Barroso” 
para homenagear Engenheiros e Arquitetos que se destacarem no exercício de sua 
profissão no âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 

Art. 2º A Comenda do Mérito Legislativo “Engenheiro Wilmar dos Santos Barroso” 
será concedida anualmente e individualmente a 30 (trinta) engenheiros ou 
arquitetos e será entregue em sessão solene da Assembleia Legislativa, a ser 
realizada, anualmente, de preferência na semana em que se comemora o dia 
Nacional do Engenheiro e do Arquiteto. 
 
§  1º Cada Deputado desta casa poderá indicar 01 (um) engenheiro ou arquiteto a 
ser homenageado na respectiva sessão solene. 
 
§ 2º Na impossibilidade dos agraciados, por qualquer motivo, receberem a 
Comenda na data estabelecida, a mesma poderá ser entregue em outra data, junto 
com outras homenagens prestadas pela Assembleia Legislativa, mesmo sendo fora 
de suas dependências. 

 
§ 3º A indicação deverá ser feita impreterivelmente até 20 (vinte) dias antes da 
realização da respectiva sessão solene. 
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§ 4º Na falta de indicações, correspondente ao número de comendas previstas no 
§1º deste artigo, compete a Comissão de Infraestrutura, de Desenvolvimento 
Urbano e Regional, de Mobilidade Urbana e de Logística da ALES indicar as 
remanescentes. 
 
Art. 3º Os indicados á Comenda do Mérito Legislativo “Engenheiro Wilmar dos 
Santos Barroso”, devem satisfazer as seguintes exigências: 
 

a) Possuir formação e habilitação nas áreas de Engenharia e Arquitetura por no 
mínimo 02 (dois) anos; 

 
b) Exercer ou ter exercido a atividade de Engenheiro ou Arquiteto no território 

do Estado do Espírito Santo. 
 

c) Possuir registro no conselho de classe da categoria. 
 
§ 1º Compete ao Deputado proponente da Sessão Solene de entrega da respectiva 
Comenda, verificar as exigências previstas neste artigo. 
 
§ 2º O Deputado que indicar um profissional que não satisfaça as exigências 
previstas neste artigo deverá substituí-lo dentro do prazo máximo de 02 (dois) dias, 
contados da informação dada pelo Deputado Proponente.  
 
Art. 4º Observado o foco principal, a Comenda do Mérito Legislativo “Engenheiro 
Wilmar dos Santos Barroso”, poderá ser elaborada de acordo com as 
características, cores e formas das demais comendas existentes na ALES. 
 
§ 1º Também será elaborado um diploma alusivo ao evento em consonância com 
as normas adotadas pelo setor competente desta casa de leis. 
 
Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta resolução correrão por conta 
de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. 
 
Art. 8º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Sala das Sessões, em 18 de novembro de 2011. 

 
 
 

José Esmeraldo 
        Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA 
 
O presente Projeto de Resolução tem por objetivo prestar merecida homenagem 
póstuma ao Engenheiro Civil Wilmar dos Santos Barroso, cujo exemplo de 
profissionalismo, honradez e honestidade é reconhecido pela sociedade do Estado do 
Espírito Santo, portanto nada mais justo e digno que homenagear os Engenheiros e 
Arquitetos que prestam ou já prestaram seus relevantes serviços no Estado do Espírito 
Santo, como uma honraria desta Casa de Leis com o nome do Engenheiro Civil Wilmar 
dos Santos Barroso. 
 
WILMAR DOS SANTOS BARROSO, filho de Waldyr Barroso e Jurema dos Santos 
Barroso, nascido em 05 de setembro de 1932, natural de Vitória/ES.  
 
Em 1957, formou-se engenheiro civil pela Universidade Federal do Espírito Santo 
(UFES) e, três anos mais tarde, se tornou professor da mesma instituição, função que 
ocupou por cerca de 30 anos. 
 
Aos 26 anos, foi nomeado superintendente do Porto de Vitória, cargo que ocupou de 
1959 a 1963, período em que construiu a Avenida Beira Mar. Também durante sua 
gestão ocorreram as obras de aterro da área que liga as Ilhas do Príncipe e de Vitória, 
onde hoje se encontra a Ponte Seca. 
 
Em 1966 fundou a Engenharia e Construtora Araribóia Ltda, primeira empresa da 
construção civil pesada certificada com ISO 2001. Entre 1968 e 1971, foi presidente do 
Sindicato da Construção Civil do Espírito Santo (Sindicon). Foi um dos fundadores do 
Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado Espírito Santo – Sindicopes. 
Além da Engenharia e Construtora Araribóia Ltda, era sócio majoritário das empresas 
Urbesa Admnistração e Participações Ltda e Incorporadora Porto Ltda.  
 
Importante personagem na história do desenvolvimento econômico e industrial 
capixaba, empenhou-se como grande defensor da construção pesada no Estado. O 
Engenheiro Civil foi também um dos entrevistados para o livro “Crea-ES 50 anos - Uma 
história da Engenharia no Espírito Santo”, em virtude da comemoração do Jubileu de 
Ouro do Conselho. 
 
Eng. Civil Wilmar dos Santos Barroso, faleceu em 14/07/2011, vítima de AVC e deixou 
um importante legado para a engenharia do Espírito Santo. 
 
 

 
 
 

José Esmeraldo 
        Deputado Estadual 


