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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DO DEPUTADO GILSINHO LOPES 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 006/2015 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao Senhor MIROSMAR 

JOSÉ DE CAMARGO. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão 

Espírito-Santense ao Senhor MIROSMAR JOSÉ 

DE CAMARGO. 

 

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em 

vigor na data de sua publicação. 

 

SALA DE SESSÕES, 11 de maio de 2015. 

 

GILSINHO LOPES 

Deputado Estadual 

 
JUSTIFICATIVA 

 

Mirosmar José de Camargo, mais conhecido 

como Zezé di Camargo (Pirenópolis, 17 de agosto de 

1962), é um cantor brasileiro da dupla sertaneja Zezé 

di Camargo & Luciano. Também é compositor, 

compondo músicas para outros artistas como Leandro 

& Leonardo e muitos outros. Tem 3 filhos, entre eles 

a também cantora Wanessa. 

 

Zezé tem mais tempo de carreira musical que 

o irmão Luciano. Na infância, fazia dupla com outro 

irmão da família, Emival com o nome de "Camargo 

& Camarguinho". A dupla se apresentava em festas 

na cidade de Pirenópolis. No entanto, a morte 

prematura do companheiro acabou paralisando a 

carreira de Zezé por algum tempo. 

 

Somente na década de 1970, Zezé voltaria a 

carreira musical junto com Zazá, formando a dupla 

"Zazá & Zezé" na qual gravou três discos. Em 1984, 

o cantor arriscou uma carreira solo, lançando dois 

álbuns. Ainda, Zezé também trabalhou como 

compositor com as músicas "Aconchego" e 

"Solidão", as duas gravadas por Leandro & 

Leonardo. "Perdão amor", foi gravada por Matão & 

Monteiro e "Gostoso pecado" pela dupla Chrystian e 

Ralf, "Foge de mim" por Chitãozinho & Xororó além 

de outras canções 
 

Foi só em 1990 que Zezé resolveu formar 

dupla com seu irmão mais novo, Welson David de 

Camargo que viria adotar o nome artístico de 

Luciano. A canção "É o amor", gravada pelos dois 

alavancou o sucesso da dupla que segue até hoje. 
 

Conceder o Título de cidadania a este 

renomado profissional é um reconhecimento ao seu 

esforço, dedicação e zelo com que sempre trabalhou. 

Exemplo de perseverança que merece nossas 

homenagens. 

 

 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 3.989 
 

Cria Comissão Especial, para apreciar, analisar, 

investigar, acompanhar, monitorar e propor políticas 

públicas para os Impactos Causados no Mundo do 

Trabalho do Homem/Mulher do Campo devido a 

Seca e a Crise Hídrica. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO, usando das atribuições que lhe são 

conferidas pelos artigos 30, inciso II, 57 e 58 do 

Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 

2.700, de 15 de julho de 2009, de acordo com a 

aprovação do Requerimento nº 133/2015, na Sessão 

Ordinária do dia 13 de maio de 2015, promulga a 

seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica criada uma Comissão Especial, 

composta de 03 (três) membros, para no prazo de 90 

(noventa) dias, apreciar, analisar, investigar, 

acompanhar, monitorar e propor políticas públicas 

para os Impactos Causados no Mundo do Trabalho 

do Homem/Mulher do Campo devido a Seca e a 

Crise Hídrica.  
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na 

data de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 

13 de maio de 2015. 
 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente 

ENIVALDO DOS ANJOS 

1º Secretário 

CACAU LORENZONI 

2º Secretário 


