
 
Estado do Espírito Santo 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº  094/11. 

 

Concede Título de Cidadão Espírito-

Santense ao senhor Rosevan Leite 

Padilha. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

 

Art. 1º. Fica concedido ao senhor Rosevan Leite Padilha o título de 

Cidadão Espírito-Santense. 

        Art. 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua 

publicação. 

      

Sala das Sessões, 26 de agosto de 2011. 

 

 

JOSÉ CARLOS ELIAS 

Deputado Estadual - PTB 
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JUSTIFICATIVA 

O Sr. Rosevan Leite Padilha nasceu em 19/11/1973 , na cidade de Palma 

(MG), filho de José Joaquim Padilha e Rute Leite Padilha. Posteriormente mudou-se 

com sua família para a cidade de Miracema, estado do Rio de Janeiro onde viveu boa 

parte de sua infância.  

Entre os seus doze e quatorze anos, morando na cidade de Itaperuna-RJ, 

converteu-se a Jesus Cristo na 4ª Igreja Batista. Ao retornar para a cidade de 

Miracema (RJ), aos dezoito anos prestou serviço militar e aos dezenove, após a 

conclusão no magistério, recebeu o chamado para o ministério Pastoral e foi cursar 

Teologia no Seminário Teológico Batista Fluminense em Campos dos Goytacazes – 

RJ.  

Em 1996 casou-se com Luciene do Couto Cavalcante Padilha, com quem tem 

dois filhos Táfnis Cavalcante Padilha e Talis Cavalcante Padilha.  

O homenageado iniciou seu ministério Pastoral e Administração Eclesiástica 

na 1ª Igreja Batista em Imburi – São Francisco do Itabapoana-RJ. Em 2000 transferiu-

se com sua família a convite da 1ª Igreja Batista em Barra do Riacho, Aracruz – ES, 

onde exerceu o ministério de pastor por quatro anos. No final do ano de 2003 foi 

convidado para pastorear e administrar a 1ª Igreja Batista em Sooretama –ES, onde 

permanece até a presente data.  

O homenageado tem procurado trabalhar em favor das famílias, nas áreas de 

relacionamento conjugal e educação dos filhos, atua também na área social, com 

trabalho voltado para a comunidade local. Atualmente está cursando Serviço Social 

pela Universidade Norte do Paraná.  

O título de cidadão deve ser concedido aos homens e mulheres que relevantes 

serviços prestaram ao Estado e/ou ao Povo do Espírito Santo. Por relevantes 

serviços, em caráter subjetivo, temos toda a ação dos homens e mulheres de bem 

que, mesmo de forma despretensiosa, contribua para o bem estar coletivo e o 

desenvolvimento das comunidades.  
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Esse é o caso da atuação profissional prudente e exitosa do homenageado. 

Pelo caráter público da sua atuação profissional, merece o homenageado o 

reconhecimento do Espírito Santo, com a concessão do título de cidadão. 


