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Vitória, 14 de junho de 2019. 

 

 

 

OF. GDCV Nº 088/2019 

 

 

Exmo. Senhor 

ERICK MUSSO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo – ALES 

 

 

Assunto: concessão da medalha “PAULINO VIANA" 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente,  

 

De acordo com a resolução nº 4.297/2016 e como deputado proponente 

da Sessão Solene em homenagem ao Dia do Pescador, solicitamos a Vossa 

Excelência a concessão da medalha “PAULINO VIANA" ao Sr. PEDRO 

PEREIRA DA SILVA, a ser outorgada na Sessão Solene marcada para o dia 

26 de junho de 2019, às 19 horas no Plenário Dirceu Cardoso. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

CARLOS VON 

Deputado Estadual 

Líder do Avante 

Identificador: 370036003500370032003A005000 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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PEDRO PEREIRA DA SILVA, pescador desde aos 27 anos, é do mar 
que tira o sustento para seus familiares, tem um filho que aderiu a profissão, o 
Romário Pereira da Silva, é o seu companheiro de pesca, que tem o orgulho 
de aprender e por em pratica as experiências adquirida pelo pai. 
 

Ser pescador é uma profissão de risco, pois sofre e lida com as 
consequências do mar, numa dessas diversidades, aconteceu o pior, na costa 
do Espírito Santo 2 anos atrás, foi surpreendido com um forte ciclone, por 
infelicidade a caixa de macha da embarcação quebrou, ficando a tripulação à 
deriva por 9 dias, a sala de rádio de Itaipava na Bahia tomou conhecimento do 
ocorrido e avisou outras embarcações que estavam por perto de sua 
localização e por alegria, foi socorrido por um barco de Trindade, sendo 
rebocado até as Ilhas Rasa, de onde um barco esperavam para trazê-los até o 
Cais de Guarapari.  

 

 

CARLOS VON 

Deputado Estadual 

Líder do Avante 
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