
 
Estado do Espírito Santo 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 111/11. 

 
Concede Título de Cidadão Espírito-Santense ao senhor Ralfe Alípio Cerqueira. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 

 
DECRETA: 

 
 

 Art. 1º Fica concedido ao senhor Ralfe Alípio Cerqueira o título de 
Cidadão Espírito-Santense. 

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

Sala das Sessões, 14 de outubro de 2011. 
 
 
 

JOSÉ CARLOS ELIAS 
Deputado Estadual - PTB 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Estado do Espírito Santo 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

JUSTIFICATIVA 

O Sr. Ralfe Alípio Cerqueira nasceu em 25/11/1944, na cidade de Itaperuna (RJ), 

sendo filho de José Alípio Cerqueira e Ercília Vicente Ferreira. O homenageado após 

alguns anos de trabalho em sua cidade natal transferiu-se para São Paulo (capital) no ano 

de 1959. Já convertido ao evangelho de Cristo, ingressou na Igreja Assembleia de Deus – 

Ministério do Ferreira, bairro do Ferreira. O seu chamado ministerial foi concedido pelo 

eterno Deus e reconhecido pelo Pastor local, razão pela qual sua carreira eclesiástica 

prosperou. 

Ainda no exercício do diaconato e do presbitério este obreiro já dirigia algumas 

igrejas do campo de trabalho. No ano de 1981, foi consagrado ao ministério de pastor. 

Nesta abençoada carreira, dirigiu igrejas na capital do estado de São Paulo, 

especificamente: bairro Santo Amaro por 20 anos, bairro Jardim Grimaldi por 09 anos, 

Bauru por 07 anos e Campinas por 02 anos. Acumulou o cargo de Vice-Presidente do 

Ministério Geral durante 12 anos consecutivos. 

Em abril de 2006 chegou ao Município de Linhares para trabalhar em prol do 

Evangelho e assumiu a igreja sede localizada no Bairro Interlagos e as congregações de 

Bairro Aviso, Sooretama, Jacupemba. Como fruto de seu trabalho fundou outras 

congregações, tais como: Guaraná, Bebedouro, Palmital, Pinheiros e Ibiraçu, Atravessou 

a fronteira do Estado e chegou ao estado da Bahia, realizando trabalhos nas cidades de 

Posto da Mata, Monte Pascoal e Itabela. O Sr. Ralfe Alípio Cerqueira manifesta 

disposição incansável para trabalhar em favor da pregação do evangelho e no exercício 

de seu ministério também se dedica ao aconselhamento familiar, atuando ainda na área 

social. 

É casado com Arlinete Caliman e dessa união nasceram dois filhos: Jonatan 

Cerqueira e Joice Cerqueira. 

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. 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. 


