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COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA 

E DOS DIREITOS HUMANOS 

 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 100/2018 

AUTORA: Deputada Eliana Dadalto 

EMENTA: Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Exmo. Sr. 

João Geraldo Machado 

 

1.  RELATÓRIO 

 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 100/2018, de autoria da Exma. 

Deputada Eliana Dadalto que concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

João Geraldo Machado. 

 

A matéria foi protocolada em 08/11/2018, lida no expediente da sessão 

ordinária do dia 12/11/2018. Publicação no Diário do Poder Legislativo – DPL em 

13/11/2018. 

 

O projeto veio a esta Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 

Humanos para exame e parecer de mérito, atendendo ao artigo 52 do Regimento 

Interno da ALES (Resolução nº 2.700/09). 

 

É o relatório. 

 

2.  PARECER DO RELATOR 

 

O Projeto de Decreto Legislativo nº 100/2018, de autoria da Exma. 

Deputada Eliana Dadalto que concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Sr. 

João Geraldo Machado. 
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Na sua justificativa, a autora informa que o pretenso agraciado: 

 
JOÃO GERALDO MACHADO, apóstolo, nascido em 25 de Outubro de 

1958, em uma Fazenda Chamada (Taboca) município de Goiatuba no 

estado de Goiás. Filho de: Geraldo Machado de Lima e Idalina Maria de 

Lima. Casado com a Pastora Leda Maria Silva Machado, em 16 de Julho de 

1983, dessa união nos nasceram três filhos, são eles: Eliana Gomes 

Machado, Wesley Gomes Machado e Leandro Gomes Machado. Todos 

casados, dos quais João Geraldo e Leda Maria são avós de cinco netos. 

São também pais de alguns filhos do coração. (Adotivos), entre eles os mais 

próximos são: Glaucia Guarim e Osvaldo Gomes, dos quais nos nasceram 

também cinco netos. Filho de agricultor do estado de Goiás e trabalhando 

sempre desde os oito anos de idade iniciando a vida escolar aos 21 (vinte e 

um anos), havendo servidos as Forças Armadas, no Exercito Brasileiro. 58° 

Batalhão de Infantaria Motorizada, fronteira de Goiás com Mato Grosso no 

ano de 1980. Conheceu a Jesus em 25 de Maio de 1985, ingressando na 

vida assistencial em Canarana Mato Grosso, estado que escolhi para morar 

a partir dos meus quinze anos, naquele estado ingressei-me também na 

vida pública fundando e dirigido uma casa de assistência a necessitados 

(Albergue de transeuntes). Essa casa era mantida por donativos. Mudei-me 

com minha família para o Estado do Espirito Santo em 18 de Outubro de 

2007, residindo em Guaraná distrito de AracruzES. Por dois anos e dois 

meses, tempo em que cursei a Faculdade de Teologia, sendo bacharel em 

Teologia e posteriormente conclui o curso de Capelão nas áreas de 

especialização de capelania hospitalar e assistencial e também o curso de 

Capelão Sênior, formado pela CAFEBI. Em 2010, mudei-me para a Cidade 

de São Mateus-ES assumido a Igreja Batista Nova Aliança no Bairro 

Aviação na cidade de São Mateus em 14 de Maio de 2010 onde 

desempenho junto com minha esposa e igreja, obra de assistência social, 

como distribuição de sestas básicas, socorro, espiritual e assistência 

religiosa. Devo destacar que sou mentoreado pelos Apóstolos: Wellinton 

Oliveira dos Santos e Valéria Costa, os quais me receberam como Pastor 

integrante do Ministério Internacional Nova Aliança (MINA), como os pais 

cuidam dos filhos, assim tem cuidado de minha família e ministério pastoral 

aos quais sou imensamente grato, eu e minha casa. Hoje aos sessenta 

anos de idade, esmero minha vida e meu tempo prestando assistência aos 

mateenses, bem como aos espírito-santenses que necessitam de socorro, 

respeitando suas convicções e preferencias, mas não deixando de socorrer 
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sempre ao desabrigado e necessitado. Estou residindo com minha família 

na cidade de São Mateus-ES, desde 09 de Maio de 2010, em um mesmo 

endereço desde então, nesse tempo construímos um prédio de 372m² para 

abrigar as crianças filhas dos membros da igreja Batista Nova Aliança e a 

todas que se achegarem no térreo, com três salas onde assistimos as 

crianças por faixa etária, onde temos berçário e cozinha, secretaria e 

banheiros, bebedouro e um salão, área de socialização. No piso superior 

funciona o salão de culto e escritório pastoral. Prédio esse disponível a 

população para receberem ajuda e assistência. 

 

Destarte, uma vez presentes os requisitos para a concessão desta 

honraria, pugnou pela aprovação do bom nome do homenageado para integrar o rol 

dos cidadãos do Estado do Espírito Santo. 

 

Assim, este parecer restringe-se ao mérito da propositura, pertencendo 

exclusivamente à discricionariedade parlamentar avaliar a conveniência da 

concessão do Título de Cidadão Espírito-Santense ao pretenso agraciado. 

 

Não se pode olvidar, todavia, que, nos termos da justificativa apresentada 

pela autora do projeto, o homenageado possui mérito suficiente para receber a 

homenagem em questão. 

 

Em face do exposto, concluímos que o Projeto de Decreto Legislativo nº 

100/2018 atende aos pressupostos de mérito para ser aprovado. 

 

Desta forma, sugerimos aos demais membros desta douta Comissão a 

adoção do seguinte: 

 

PARECER Nº               /2018 

 

A COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS 

HUMANOS é pela APROVAÇÃO do Projeto de Decreto Legislativo nº 100/2018, de 

autoria da Exma. Deputada Eliana Dadalto, na forma do art. 276 do Regimento 

Interno, nos termos da fundamentação supra. 
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Sala das Comissões, em         de                         de 2018. 

 

______________________________________PRESIDENTE 

_________________________________________RELATOR 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 
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