
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 039/2010

Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao Pastor Rodrigo André Seidel.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

D  E  C  R  E  T  A

Art. 1º Fica concedido ao Pastor Rodrigo André Seidel o título de cidadão espírito-santense.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 14 de maio de 2010.

CESAR COLNAGO

DEPUTADO ESTADUAL - PSDB

JUSTIFICATIVA

Rodrigo André Seidel,  nascido em 10 de julho de 1973 na cidade de Venâncio  Aires –

RS, casado, pai de 2 filhos.

Técnico em Contabilidade, formou-se em Teologia em 1996.

Realizou o Período Prático de Habilitação ao Pastorado – PPHP – em 1997, na Paróquia

Evangélica de Confissão Luterana em Marechal Floriano, no estado do Espírito Santo.

Foi  ordenado  ao  ministério  pastoral  na  IECLB,  no  dia  25  de  janeiro  de  1998  na

comunidade de Linha Erval, Paróquia de Venâncio Aires – RS.



Em 02 de fevereiro de 1998, assumiu sua primeira Paróquia de Serra Pelada, distrito de

Afonso Cláudio – ES, onde atuou até maio de 2003.

Em  novembro  de  2003  assumiu  como  Pastor  a  antiga  Paróquia  de  Jequitibá.  Esta  se

dividiu  em  dezembro  de  2008.  A  partir  daí  assumiu  a  Paróquia  UNIDA,  com  sede  em  Santa

Leopoldina,  composta  por  nove  comunidades  e  um  ponto  de  pregação  que  abrange  os

municípios de Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá.

Atuou  como  Secretário  Municipal  de  Assistência  Social  por  9  meses,  logo  depois

assumiu  como  Secretário  Municipal  de  Agricultura,  onde  atuou  por  três  anos,  ambos  no

município de Santa Leopoldina. 

Atualmente  é  Pastor  Coordenador  da  União  Paroquial  Santa  Maria  que  abrange  sete

Paróquias entre os municípios de Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Santa Leopoldina.

Além  disto,  dedica  boa  parte  de  seu  tempo  a  trabalhos  sociais  porque  entende  que  é

necessário levar orientação cristã para dentro da localidade onde vive e atua como obreiro. 

Como  Paróquia,  fazem  regularmente  campanhas  de  alimentos  e  materiais  de  limpeza

para  os  Hospitais  e  APAES.  Atuam fortemente  com a  juventude,  procurando  conscientizá-los

quanto  as  drogas  e  demais  atrativos  desta  sociedade  que  geram  a  morte.  Tem  um  trabalho

muito bonito com as crianças, além do culto infantil, possui quatro corais infanto juvenil, grupo

de Mulheres, Música (trombonistas, coral e grupos de canto e instrumentos).

Atualmente  à  frente  da  Diretoria  do  Hospital  Nossa  Senhora  da  Penha  em  Santa

Leopoldina, procura ajudar na administração, bem como na mobilização da sociedade no que

tange  a  participação  mais  efetiva  de  todos  para  que  o  Hospital  continue  dando  atendimento

digno à população.


