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OFÍCIO/GDFG/ALES N° xxx/2022 
 
 

Vitória/ES, 27 de junho de 2022. 

 
 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo Deputado 

Estadual Erick Musso 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 

 

 
O Deputado GANDINI, no uso de suas prerrogativas regimentais, da Resolução nº 

5.209/2017, de 29 de novembro de 2017  (Dispõe sobre instituição da Comenda “Pastor 

Oliveira de Araújo” ), solicita a Vossa Excelência a concessão da Comenda “Pastor Oliveira 

de Araújo” para o Pastor Maycon Rampinelli Morellato, cuja trajetória pessoal e 

profissional o destacam como merecedor da referida indicação, conforme consta em anexo. 

Na certeza que podemos contar com a aprovação desta solicitação, agradecemos desde 

já. 

 
Palácio Domingos Martins, 27 de junho de 2022. 

 

GANDINI 

Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA: 

 

Maycon Rampinelli Morellato,  

 

45 anos de idade, casado com Jaqueline Morellato, pai de Ana Clara e João Lucas. Resido a 8 

anos em Bairro de Fátima - Serra. Trabalho a 25 anos na Suzano Celulose, antiga Aracruz 

Celulose. Tenho formação escolar superior em Tecnologia da Mecânica. 

 

Minha conversão a Deus se deu no ano 2000, mesmo ano que conheci minha esposa agora. 

Ingressei na Assembleia de Deus em Campo Grande, mesmo bairro onde morava na época. 

Nesta igreja, pude ir desenvolvendo trabalhos e crescendo em conhecimento. Formei-me 

em Bacharel em Teologia, Aconselhamento pastoral, Psicanálise Clínica. Pude ajudar na obra 

do Senhor trabalhando com o curso casados para sempre, onde edificou e tratou a vida de 

muitos casais, mediante a ação de Deus. 

 

Minha jornada ministerial se deu tudo através de Deus, onde após o batismo em águas me 

tornei membro desta igreja, com o passar dos tempos, consagrado como diácono. Neste 

tempo, fui direcionado pelo meu pastor Salvino Júnior, mediante orientação de Deus, para 

ajudar na igreja em Jardim Camburi que havia iniciado suas atividade em 28/05/2011. Ali 

ajudando a obra de Deus, acabei ficando responsável pela igreja e sendo consagrado como 

Presbitério e mais a frente como pastor. Nesses 11 anos pudemos fazer nossa missão no 

bairro de Jardim Camburi: Alcançar pessoas e famílias sem igreja e firmá-las como discípulos 

multiplicadores de Jesus Cristo. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340036003200320031003A005000, Documento assinado 
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 

Públicas Brasileira - ICP - Brasil.


		2022-06-27T18:08:54-0300




