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OF. GDIL/ALES Nº 202/2019 
 

 

                                                                               Vitória, 11 de dezembro de 2019. 
 
 
 
Excelentíssimo Senhor,  
Deputado Erick Musso 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 
 
 
 
Assunto: Comenda Arautos da Paz. 

 
 

Senhor Presidente, 
 
 

A Deputada Estadual abaixo assinado, no uso de suas prerrogativas 

constitucionais, vem respeitosamente por meio deste, indicar o Sr Bispo Dom 

Dario Campos – Arcebispo da Arquidiocese de Vitória para receber a Comenda 

Arautos da Paz na Sessão Solene referente aos 30 anos de martírio do Pe. 

Gabriel Félix Roger Maire, que acontecerá no dia 17/12/2019, às 18h30 no 

Plenário Dirceu Cardoso. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

IRINY LOPES 
Deputada estadual – PT/ES 
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JUSTIFICATIVA 

 

Dom Dario Campos é franciscano da Ordem dos Frades Menores. Nasceu em 9 

de junho de 1948, em Castelo (ES). Sua ordenação episcopal foi em 26 de 

setembro de 2000, em Belo Horizonte (MG), após ser nomeado bispo coadjutor de 

Araçuaí (MG). Dom Dario tornou-se bispo titular em 2001, permanecendo até 2004 

na diocese do norte de Minas, quando foi nomeado bispo de Leopoldina (MG), 

permanecendo lá até 2011, quando veio para sua terra natal. Seu lema episcopal 

é “Nas tuas Mãos”. Tem 70 anos de idade e 42 anos de sacerdócio. Apesar de ser 

capixaba, de castelo. Somente em 2011 começou a atuar na diocese de 

Cachoeiro de Itapemirim. Hoje ele é o quarto arcebispo que assume a 

arquidiocese de Vitoria, que abrange 15 municípios. Sua fala na ocasião de sua 

posse como bispo da arquidiocese de Vitória, foi de um pastor que conhece seu 

rebanho. "Que continuemos a trilhar no caminho proposto pelo Papa Francisco, 

sendo uma igreja que se dirija às periferias. Nos empenharemos na construção da 

casa comum para uma comunidade mais justa. Que a violência seja combatida 

com políticas públicas inclusivas e que recomponha os tecidos sociais dilacerados 

por escolhas equivocadas. Para que tudo isso aconteça é necessário o diálogo, a 

reflexão e o comprometimento". Dom Dario expressa em sua missão os ideais de 

Padre Gabriel. 
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