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OF. GDIL/ALES Nº 205/2019 
 

 

                                                                               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 a Associação Pe. 

Gabriel Maire em Defesa da Vida – APGM 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 

 

Associação Pe. Gabriel Maire em Defesa da Vida – APGM foi criada após o 

assassinato de Padre Gabriel. Havia uma necessidade, imediata de reunir 

pessoas que atuava junto ao padre, para não deixar morrer os sonhos, as lutas os 

ideais que movia o padre Gabriel e que era de suam importância para as famílias 

pobre de Cariacica.  Após a fundação a APGM se tornou a guardiã da memória de 

Padre Gabriel, mas, também dos utensílios, livros, da máquina de escrever e de 

outros pertence de uso pessoal de Padre Gabriel. Uma associação que se 

mantem unida e fazendo história na luta e na defesa dos direitos humanos. 

Mantem acesa essa chama viva, a defesa da vida, dos ideais de justiça, de 

igualdade, solidariedade e fraternidade de Padre Gabriel. Possui uma sede, no 

município de Cariacica, local que também se encontra o centro de memória. 

Executam atividades de reflexão sobre a violação de direitos humanos, e 

atividades de ação contra essas violações. Mantem o intercâmbio com os amigos 

e familiares na França, faz formação de base e atua nas lutas em defesa da vida. 

Uma associação que desde de sua criação tem como princípio orientador a 

perspectiva libertadora, fazendo jus a memória de Padre Gabriel, pois ele tinha 

essa perspectiva na mente, no coração e na ação.    
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