
 

 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 
 

 

 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
 
 

Institui a medalha de honra ao 
mérito “Zezil Nunes de Moraes” 
no Município de Vila Velha. 

 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal de suas 
atribuições: 
 

RESOLVE:  
 

Art. 1º Fica Instituída a Medalha de Honra ao Mérito “Zezil Nunes de Moraes”, a ser conferida no dia 

23 (vinte e três) de maio, ou data próxima, em sessão solene de comemoração à colonização do Solo 

Espírito Santense, e concedida aos empreendedores da cidade de Vila Velha que se destacarem na 

inovação, no empreendedorismo, geração de empregos e fomento econômico. 

Art. 2º Esta comenda será conferida, anualmente, a 01 (um) homenageado. 

Parágrafo único. A escolha dos homenageados se dará por ordem de protocolo, observando o caput 

deste artigo. 

Art. 3° As despesas decorrentes desta Resolução correrão à conta de dotações próprias do orçamento 

da Câmara Municipal de Vila Velha.  

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

Sala das Sessões, 17 de maio de 2018. 

 

 

PROFESSOR HELIOSANDRO MATTOS 
Vereador Líder do PR 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 
 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O projeto de decreto legislativo ora proposto tem o condão de reconhecer empreendedores da 

cidade de Vila Velha que se destacaram na cidade com inovação, geração de empregos e fomento 

da economia, contribuindo para uma Vila Velha com mais oportunidades, com economia criativa, 

maior arrecadação para implantação de políticas públicas e melhoria da qualidade de vida dos 

cidadãos.  

 

Para tanto, busca-se instituir a medalha “Zezil Nunes de Moraes”, a ser concedida no dia 23 de 

maio de cada ano, ou em data próxima, em sessão solene de comemoração da colonização do 

solo Espírito Santense, aos cidadãos empreendedores que tenham contribuído de forma relevante 

para a economia da Cidade. 

 

O dia 23 de maio foi escolhido em razão de que, na referida data, é comemorada a colonização do 

solo Espírito Santense. Além disso, o nome da medalha de honra ao mérito – “Zezil Nunes de 

Moraes” – foi escolhido em razão do referido indivíduo, cidadão Vilavelhense, advogado, dentista, 

ter se destacado no empreendedorismo na cidade, com uma mentalidade inovadora e ao mesmo 

tempo voltada para projetos sociais. 

 

Zezil Nunes de Moraes foi diretor da Caixa Econômica Federal, sendo reconhecido pela sua 

honestidade e filantropia. Fundou e presidiu a Associação dos Seringalistas do Espírito Santo, 

tendo trazido a extração de látex para a cidade quando ainda não se exercia tal atividade em Vila 

Velha. Presidiu o “Lions Clube”, destacando-se na área de filantropia, humanismo e na área social. 

 

Ademais, foi o pioneiro na prática de inseminação de gado bovino na cidade, o que promoveu 

melhoria genética dos animais, e conseqüente aumento na produção de carne e leite na região.  

 

Desta feita, com a presente proposição, homenageia-se a memória do Sr. Zezil Nunes de Moraes, 

ao mesmo tempo em que se reconhece aqueles cidadãos de destaque no empreendedorismo, 

inovação, geração de oportunidades e filantropia em Vila Velha. 

 

Além disso, trata-se de instrumento incentivador a todos os cidadãos para que se esforcem  na 

realização do bem e no proceder de forma solidária, sempre buscando o bem-estar do próximo e o 

crescimento da cidade. 

 

Neste diapasão, solicito o apoio dos nossos nobres pares para aprovação deste relevante projeto. 

 

Sala das Sessões, 17 de maio de 2018 

 

PROFESSOR HELIOSANDRO MATTOS 
Vereador Líder do PR 


