
 

 

 

OF. Nº 110/2022/GAB.DTM               Vitória, 29 de novembro de 2022. 
 
  
 
 
Exmo. Sr. ERICK MUSSO  
 
 
       
Ao Presidente da Assembleia Legislativa do ES 
Sr. Erick Musso 
 
 
Assunto: Indicação de Homenageado a Comenda “Domingos Martins” 
  
 
 
Senhor Presidente,  
 
 
O Deputado Estadual abaixo assinado, no uso de suas prerrogativas regimentais, vem, 

respeitosamente, por meio deste, indicar o nome do Sr. FABRÍCIO FARDIN, para ser 

agraciado com a “Comenda Ordem do Mérito Domingos Martins”, instituída por esta 

Casa de Leis.  

 

Conforme consta, em anexo, segue a trajetória pessoal e profissional cujas ações o 

destacam como merecedor da referida indicação.  

 

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

já. 

 

Atenciosamente,  
 
 
 
 

TORINO MARQUES 
Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA 
 
 

Natural de Linhares/ES, Fardin é graduado em engenharia agronômica pela 

Universidade Federal do Espírito Santo cursou engenharia civil pela Universidade 

Federal da Bahia (migrando para agronomia), é pós-graduado em Gestão Ambiental pela 

Faculdade Noroeste de Minas – Universidade Cândido Mendes. Títulos e diplomações: 

aspirante-a-oficial r/2 - Exército Brasileiro npor/19º batalhão de caçadores - 

Salvador/BA e 2º Tenente r/2 - Arma Infantaria – no 38º batalhão de Infantaria em Vila 

Velha/ES. 

Carreira profissional: atual Superintendente do INCRA no Espírito Santo, atuou como 

Diretor Técnico do IDAF onde é Fiscal Estadual Agropecuário de carreira, exerceu 

também a chefia do IDAF dos municípios de Santa Teresa, São Roque do Canaã, Santa 

Maria de Jetibá durante os períodos – 2006/2010; 2011/2013 e 2016/2018. Foi chefe 

da Regional de Cariacica no IDAF na jurisdição de 17 munícipios entre 2010/2011 e 

chefe local do IDAF em Linhares, Rio Bananal e Sooretama. Foi funcionário de carreira 

do IBAMA no Estado do Pará, possui curso em direito ambiental/ESESP. Diplomado na 

associação dos diplomados na escola superior de guerra; atuou como membro em 

diversas comissões e conselhos Municipais e Estaduais a exemplo do Conselho Estadual 

de Meio Ambiente, coordenador da comissão de licenciamento ambiental de barragens, 

membro do comitê gestor do fundo social de apoio à agricultura familiar do Estado do 

Espírito Santo. 
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