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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº

/2022

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DECRETA:
Acrescenta item ao anexo único do decreto
legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 2018,
concedendo Título de Cidadão Espírito
Santense ao Senhor JAMES ELARD THOME
GRAUPNER.

Art. 1º O anexo único do decreto legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 2018, passa
a vigorar acrescido de item com a seguinte redação:
“Concede o Título de Cidadão Espírito Santense ao senhor JAMES ELARD THOME
GRAUPNER”.
Art. 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Domingos Martins, 29 de junho de 2022.
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JUSTIFICATIVA
JAMES ELARD THOME GRAUPNER, nascido em Manaus em 22/06/1974.
Atualmente é morador e empresário a mais de 20 anos no município de Guarapari/ES.
Proprietário da Graupner Comércio e Representações LTDA, fundada 04/02/1992, pelos
sócios James Elard Thome Graupner, Roberto Graupner Júnior.
Foi pioneiro em reprografia em máquinas a laser como copiadoras, plotter e xerox em
cor a laser. Foi uma revolução de tecnologia importadas dos Estados Unidos, sendo
pioneira na cidade de Manaus - Amazonas que tinha como nome fantasia Copycolor.
Onde ficou em atividade até 2002, chegando a ter 3 filiais e mais de 35 funcionários
diretos.
Em 2002 abriu uma filial da empresa em Guarapari, indexar tornou como Copycolor,
nas proximidades da Câmara Municipal de Guarapari, na avenida Getúlio Vargas 114
loja 1, até o ano de 2022, onde permaneceu em Guarapari por 20 anos, com os mesmos
sócios. Também foi um marco nesta cidade, onde os donos ainda residem e ambos têm
títulos de cidadão Guarapariense.
Contribuíram na sociedade em ajuda desenvolvimento tecnologia e doações, ao Fórum
de Guarapari, onde tinha como magistrado o Dr. Hingel e a Dra. Juíza Ângela Celestino
ainda chefe do Fórum e da 1ª Vara Cível de Guarapari.
Contribuiu com a geração de emprego, bem como no pagamento de impostos para a
Cidade.
Ajudou por diversas vezes a Delegacia da Polícia Civil de Guarapari, sempre atendendo
por vontade própria e dentro de suas possibilidades.
Os senhores James e Roberto Graupner são gêmeos fazem aniversário em 22 de junho,
completando 48 anos e possuem residência na cidade de Guarapari desde 2002 onde
permanecem até hoje, fazendo de Guarapari sua terra de coração onde foram abraçados.
Sr. James Graupner, teve um papel fundamental, na cidade, em especial na Praia do
Riacho onde lutou interruptamente, para que o mar não invadisse seu prédio Seaporte,
onde deu centenas de entrevistas as redes de notícias como: A Gazeta, A Tribuna, TV,
Guarapari.
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Escolheu Guarapari como sua cidade para viver e por força do destino, com prazer, iria
mora perto da rua que levaria seu sobrenome é de suas empresas até hoje.
É uma grande honra termos ao nosso lado um cidadão como o Sr. James Elard Thome
Graupner, desta forma, é que apresento este projeto de decreto legislativo com a
finalidade de conceder o Titulo de Cidadão Espírito-Santense.
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