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2. CONCEDE o Título de Cidadão do

Amazonas ao Dr. sÉRGlo RoDRlGo
RUSSO VIEIRA.

3

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. 1' Fica concedido o Título de Cidadão do Amazonas ao Dr. Sérgio Rodrigo

Russo Vieira, nascido na cidade de São Paulo/São Paulo, conforme Resolução

Legislativa n.7t, de 15 de dezembro de L977

Parágrafo único. A entrega do Título será realizada em reunião especial da

Assembleia Legislativa, que ocorrerá em dia e hora a serem definidos pela Mesa

Diretora.

Art. 2' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, CM MANAUS, 29

de maio de 2019

DELE PÉRICLES
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JUSÏIFICATIVA

O homenageado, Sérgio Rodrigo Russo Vieira, 35 (trinta e cinco) anos de

idade, nasceu em São Paulo/São Paulo, em junho de 1983, porém, logo em seguida,

mudou-se para Salvador/Bahia, cidade na qual foi criado.

Formou-se em Direito na Universidade Salvador - UNIFACS, uma das

maiores instituições de ensino superior da Bahia, mudando-se para a cidade de

Manaus, no Estado do Amazonas, em 26 de outubro de 2010, quando assumiu o cargo

de Sócio Diretor da filial do escritório jurídico Nelson Wilians & Advogados Associados,

localizada nesta capital, o qual presta assessoria jurídica para empresas nacionais e

internacionais, nos mais diversificados segmentos de atuação mercadológica.

Especializado em Gestão de Empresas e Negócios, pelo Centro

Universitário de Ensino Superior do Amazonas, o advogado paulista ampliou,

significativamente, a carteira de clientes do escritório jurídico no qual atua, possuindo

uma média de 30.000 (trinta mil) processos ativos, atualmente.

A empresa tem representação em todos os estados da federação e, no

Amazonas, sob direção do homenageado, tem sido uma das maiores empregadoras no

ramo jurídico, sendo referência na região Norte, por meio da geração de empregos,

renda e arrecadação de impostos, além de participar, ativamente, da tomada de

decisões do segmento empresarial, no âmbito deste Estado-membro.

Ademais, oportuno mencionar que o escritório também se destaca no

apoio a projetos sociais, a exemplo do Grupo de Apoio à Criança com Câncer

(GACC/AM) e o Grupo de Escoteiro de Benjamin Constant.

lmpende ressalvar que o homenageado já atuou como membro da

Comissão de Sociedade de Advogados e do Tribunal de Ética e Disciplina, ambos

vinculados à OAB/AM, pelo triênio 20L6120I8,

Durante sua trajetória profissional, pelo seu trabalho em prol dos direitos

humanos, o homenageado recebeu a Comenda de Ordem de Honra ao Mérito, com

grau de "Gran Comendador", no dia 30 de novembro de 201"8, na Câmara Municipal de

Salvador/Bahia, pela Soberana Ordem da Sociedade lntercontinental de Ciôncias

Humanas, Jurídicas e Sociais.

lgualmente, no dia 27 de dezembro de 20L8, o advogado recebeu o

diploma Cidadão de Manaus, das mãos do presidente da Câmara Municipal de

Manaus, na época, o Deputado Estadual Wilker Barreto, autor do decreto legislativo

que concedeu a honraria.
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Desta feita, resta incontroversa a grande importância e contribuição do Dr,

Sérgio Rodrigo Russo Vieira em favor do Estado do Amazonas, cujo escritório jurídico,

além de possuir a maior banca de advogados da capital, tem gerado renda e emprego

para os cidadãos amazonenses, contribuindo para a economia da região, motivo pelo

qual é considerada justa e merecida a concessão do Título de Cidadão do Amazonas ao

homenageado.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 29 de maio de

2019

D DO PÉRICLES
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Sergio Rodrigo Russo Viei,ra

35 anos, advogado, OAB/BA 24.143, AM A808, SP 3'18.356, RR 443-A
se rq io. vie i ra@fry,radv. com, bI / vlgi raserg io@g m a i l. com

End. Comercial: Rua Belo Horizonte, 9, Edf. The Place,, 15o andar, 1505,
no r i a n 
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*Casado com a Gabr.iella Vieira e Pai do Enzo Vieira

*Nasceu em São Paulo em junho de 1983, aos 6 meses sua família mudoú-se
para Salvador, Cidade na qual foÌ criado.

*Se formou em Direito em 2006 na Universidade Salvador - UNIFACS, aprovado
na primeira prova da OAB que realizou.

*Mudou-se para Manaus 26 de outubro de 2010 para assumir o cargo de Socio
Diretor do escritório Nelson Wilians & Advogados Associados a época situado
no Edf. Millennium - O maior escritorio do paí.s que conta com escritorios
proprios ern todos os Estados da Federação, cerca de 2.000 colaboradores e
450.000 processos ativos em sua base.

*Já em Manaus cursou MBA em Gestão e Negócios ministrado pelo CIESA

.Em 2013 o escritório mudou=se para a sede própria atr-ralmente situado no Edf
The Place

*De 2013 a2019, ampliou econsolidou a carteira de clientes. Hclje oescritório
de Manaus tem cerca de 140 colaboradores diretos em seu quadro e cerca de
30.000 processos ativos em carteira.

.A filial da NWADV na Capital do Amazonas é uma das maiores empregadoras
do segmento juridico no Ëstado, gerando trabalho, emprego, renda, arrecadação

de impostos, assessorando diversos segmentos da Economia, inclusive o

próprio Estado do Amazonas, participando ativamente da tomada de decisões
do segmento empresarial, tornando-se referência tanto na Região Norte quanto

se destacando no cenário nacional.

*Desenvolve trabalhos junto ao GAAC/AM, ao 23o AM Grupo Escoteiro Benjamin
Constant e recebeu Diploma de Honra ao Mérito pela ALEAM em 11 de abril de
2017.

*Conselheiro Federal S-uplente pela Seccional AM pelo triênio 201912021.

*Membro da Comissão de Sociedade de Advogados da OAB/AM pelo triênio

2016t2018.

*Membro do Tribunal de Etica e Discipllna da OAB/AIú pelo triênio 201612018.



*Recebeu a Comenda da Ordem de 'Honra ao mérito com Grau de "Gran

Comendador" no dia 30 de novembro de 2018 na Câmara Municipal de
Salvador/BA pela Soberana Ordem da Sociedade lntercontinental de Ciências
Humanag, Jurídicas e Sociais.

*Recebeu honrosarnente o título'de Cidadão Manauara em Sessão Solene na

Câmara Municipal de Manaus em 27 de dezembro de 2018.

MANAUS, MAIO DE 2019.

Sergio Rodrigo Russo Vieira
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