
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 065/2010

Concede título de cidadania espírito-santense ao Sr. SERAFINO
TOME

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

D E C R E T A:

 Art. 1º. Fica concedido o Título de Cidadão Espírito-Santense ao 
SERAFINO TOME

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

Sala das Sessões, 24 de maio de 2010.

GIULIANO DOS ANJOS
Deputado Estadual – DEM
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JUSTIFICATIVA
 

Conclamo aos Nobres Pares desta Casa Legislativa à aprovação do presente Projeto de Lei,
considerando que o Senhor Serafino Tome,  mais  conhecido como  Rino,  nasceu no dia 25 de
abril de 1946, na cidade de Ponte In Vatellina – Itália, sendo o primeiro de dois filhos do casal
Margherita  Gerna  e  Matteo.  Em  1962  –  começou  a  trabalhar  na  empresa  TELECOM  ITALIA,
onde também concluiu seus estudos, permanecendo até 31.12.1998, quando se aposentou.

28  de  janeiro  de  2000  –  mudou-se  para  Brasil,  a  fim  de  contribuir  com  trabalho  voluntário,
atendendo ao pedido de seu primo Dom Aldo Gerna, Bispo de São Mateus/ES (hoje emérito);



Inicialmente desenvolveu seu trabalho junto à Pastoral Rural da Diocese de São Mateus; 

Pode-se dizer que era o motorista oficial de Dom Aldo, levando-o às comunidades das várias
paróquias da Diocese e demais compromissos episcopais até final do ano de 2007.

Em 20 de agosto de 2000 foi nomeado “Missionário Leigo” pelo Bispo D. Aldo; 

Trabalhos  desenvolvidos  na  região  (incluindo  os  municípios  de  São  Mateus,  Nova  Venécia,
Conceição da Barra, Pedro Canário, Pinheiros).

Apoio ao Projeto Social PACOVI – Projeto Arte com Vida, que atende anualmente em torno de
90 crianças, em Braço do Rio, distrito de Conceição da Barra, com doação de terreno.
 
Em Braço do Rio, doou material para duas casas construídas em mutirão para dois deficientes
físico;

Em  parceria  com  a  Prefeitura  de  São  Mateus,  promoveu  a  construção  de  uma  creche  do
Bairro Liberdade.

Ajuda para construção de duas casas para família carente no Bairro Vitoria;

Parceria entre Município de São Mateus e cidade SONDRIO Itália, finalidade, desenvolvimento
social e cultural entre os dois Municípios.
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No  município  de  Pinheiros,  Assentamento  “Olinda  I”  construção  da  Igreja  a  favor  da
comunidade dos assentados, com doção do material e dos bancos.

Obtive o Visto permanente sendo aposentado definitivamente pela Lei Brasileira;

Criação  de  uma  ONG  chamada  “Dança  da  Vida”  na  Itália  para  acompanhar  e  ajudar
projetos sociais no município de S. Mateus.

Bairro Vitoria – inicio construção de um a creche em parceria com a Prefeitura;

Encaminhamento  por  parte  dos  Italianos  do  projeto  para  urbanização  do  bairro  Vitoria,
atualmente em fase de captação de recursos na Itália.

Criação  do  Projeto  “Recostruire  La  Vita”,   resgate  da  criança  da  rua  em  risco  social  em
parceria com o Projeto Araçá e a Secretaria  Ação Social do Município de São Mateus.

Doação de 4 bolsas de estudo na faculdade UNIVC  para 4 alunos do projeto Araçá, e mais 4
bolsas de cursos técnicos.

Fundação do Projeto social “Margherita Gerna” que atende 50 adolescentes em risco social,
na Cobraice- Distrito de Conceição da Barra;

Construção  de  uma  farinheira  para  beju,  na  Comunidade  Espírito  Santo,  município  de  São
Mateus, 

Acompanho  este  trabalho  voluntariamente  mantendo  os  contatos  com  os  projetos  e
reforçando  ajuda  em  material  didático,  alimentação  e  a  tudo  aquilo  que  precisa  e  que
podemos oferecer com amor e carinho.



Entre  as  distinções  que  recebeu  figuram  o  Título  de  Cidadão  Mateense,  pela  Câmara
Municipal de São Mateus em 2005.

Sala das Sessões, 24 de maio de 2010.
    

GIULIANO DOS ANJOS
Deputado Estadual – DEM
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