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OFÍCIO/GDFG/ALES N° xxx/2022 
 
 

Vitória/ES, 01de julho 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 

3171/2012, de 09 de Abril de 2012 (Dispõe sobre instituição da Comenda “Augusto 

Ruschi” ), solicita a Vossa Excelência a concessão da Comenda “Augusto Ruschi ” para 

Marina Campos Cunico, cuja trajetória pessoal e profissional o destacam como merecedora 

da referida indicação, conforme consta em anexo. 

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

já. 

 
Palácio Domingos Martins, 01 de julho de 2022. 

 

GANDINI 

Deputado Estadual 

 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340036003700390030003A005000, Documento assinado 
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JUSTIFICATIVA: 
 

Marina Campos Cunico 

Marina Campos Cunico, nasceu em 30 de março de 2006 e começou a fazer 
responsabilidade social muito cedo. 
Com cinco anos quando soube da história de vida de uma prima, que não conhecei, porque 
faleceu de uma leucemia, decidi doar os seus cabelos para fazer perucas para pacientes 
portadoras de câncer sem condições de comprar suas perucas. 
Quando comecei a fazer o bem e senti o quanto isso era bom eu não parei mais! 
"Se eu pudesse viveria minha vida toda fazendo responsabilidade social". 
Acho que o mundo está muito doente, com pessoas que não se importam com as outras. Eu 
acredito em um mundo com inclusão, em que as pessoas possam ter oportunidades de 
comprar, de ter peruca, de brincar, de estudar, de ganhar dinheiro, de ser feliz. 
Meus projetos ajudam pessoas e dependem de pessoas para acontecer. Sozinha não é 
possível fazer nada, portanto preciso de cada vez mais pessoas me ajudando na teia do bem. 
Conheça minha trajetória, meus projetos, os lugares em que sou voluntária e venha fazer 
parte desta teia 
 

Ativista Social, ambientalista, incentivadora do bem e escritora! 
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