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CURRICULUM VITAE 

 

 

    INFORMAÇÕES PESSOAIS 

 

    Nome: FABRÍCIO FARDIN 

Cargo efetivo: Agente em Desenvolvimento Agropecuário do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal 

do    Espírito Santo – IDAF Autarquia vinculado a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, 

Aquicultura Pesca. 

    Cargo comissionado: SUPERINTENDENTE REGIONAL SR-20/ES 

 
    FORMAÇÃO 

 

CURSO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

      Instituição: UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

Conclusão: 2001 

 

CURSO  PÓS-GRADUAÇÃO GESTÃO AMBIENTAL 

 

Instituição: FACULDADE DO NOROESTE DE MINAS 

 

Conclusão: 2011. 

 

CURSOS RELEVANTES: 

 

CURSO CAPACITAÇÃO EM ESTRUTURAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS/ Escola de 

Serviço Público do Espírito Santo. 

Conclusão: 2019 

CURSO CAPACITAÇÃO EM ESTRUTURAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS/ESEP 

Conclusão: 2019 

CURSO DIREITO AMBIENTAL/ ESESP 

Conclusão: 19/10/2018; 

CURSO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL APLICADOS AO IDAF 

Conclusão: 2017 

CURSO MODULO II - AVALIACAO E CLASSIFICACAO DE DOCUMENTOS DE ARQUIVOS 

Conclusão: 2017 



CURSO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE BARRAGENS E GESTAO DE RECURSOS 

HIDRICOS -EXTERNO SEAG 

Conclusão: 2016 

CURSO PROGRAMA DE GESTAO DOCUMENTAL 

Conclusão: 2016 

OFICINA - REFLEXOES SOBRE UM NOVO MODO DE SER CHEFE: COMO SER UM GESTOR 

LIDER NO IDAF 

Conclusão: 2016 

ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA - ADESG - DIPLOMADO NA ASSOCIAÇÃO DOS DIPLOMADOS 

NA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 

Conclusão: 2015 

CURSO DIREITO ADMINISTRATIVO – LEARNCAFE 

Conclusão: 2011 

CURSO DE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL _ Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do 

ES. 

Conclusão: 2011 

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA. Escola de Serviço Público do 

Espírito Santo.  

Conclusão: 2011 

CURSO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL COMPETENCIAS TÉCNICAS: Gestão de pessoas, 

Gestão Estratégica de programas, projetos e processos; Gerenciamento de Terceiros; Gestão de Recursos 

Orçamentários e Financeiros; Gestão de Suprimentos; Gestão de Conhecimentos. Escola de Serviço Público 

do Espírito Santo (ESESP) 

Conclusão: 2010; 

CAPACITAÇÃO DOS AVALIADORES, Workshop de Recursos Humanos - Escola de Serviço Público do 

Espírito Santo. 

 Conclusão: 2010; 

CURSO DE DIRIGENTES PÚBLICOS DO ES – Escola de Serviço Público do Espírito Santo.  

Conclusão: 2010; 

ESTÁGIO PREPARATÓRIO PARA OFICIAIS TEMPORÁRIOS (EPOT) do Exército Brasileiro – 

PELOPS/Pelotão de Operações Especiais do Exército-Batalhão Tibúrcio 38° Batalhão de Infantaria – Vila 

Velha/ES- 1992 



 

 
 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 
 

 

a)  Órgão de exercício:  Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF Autarquia vinculada 

a Secretária de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aqüicultura e Pesca do Governo do Estado do Espírito 

Santo. Período: 31/07/2020  até 01/07/2021. 

Principais atividades desenvolvidas: 

 

 Exercer as atribuições e competências do cargo efetivo e da função gratificada exercidas como gestor e 

agente em conformidade como estabelece a lei estadual complementar 699/2013; 

 Desenvolver , planejar, programar, executar, supervisionar, avaliar, e coordenar programas, projetos e 

atividades na área cartográfica, fundiária, legitimação e regularização de terras, assim como realizar o 

controle e a fiscalização das mesmas; 

 Desenvolver pesquisas, planejar, programar, executar, supervisionar, avaliar, estabelecer normas, 

coordenar programas, projetos e atividades que visem o licenciamento ambiental, a preservação, a 

recomposição e a defesa nas áreas de recursos naturais renováveis, recursos hídricos, solos e pesqueiros, 

assim como realizar o controle e a fiscalização dos mesmos; 

 Desenvolver pesquisas, planejar, programar, executar, fiscalizar, supervisionar, avaliar, estabelecer 

normas, coordenar programas, projetos e atividades, na área de defesa sanitária e inspeção animal e 

vegetal, bem como realizar controle, inspeção e fiscalização industrial e agroindustrial de produtos e 

subprodutos de origem animal e vegetal, e a fiscalização da distribuição, do transporte, do 

armazenamento, do comércio e do uso dos agrotóxicos, seus componentes e afins; 

 Execução de atividades correlatas, conforme a área de atuação, inclusive nas demais unidades do IDAF. 

 Gerenciar todas as atividades exercidas pelo Órgão na região de jurisprudência e também em todo o 

território do espírito santo auxiliando outras unidades do Órgão; 

 Desenvolver e palestrar educação ambiental; 

 Participar de comissões e grupos de trabalho no desenvolvimento da agricultura; 

 Participar como membro do Conselho Regional e Estadual de meio Ambiente -CONREMA/CONSEMA. 

 

 

b) Órgão de exercício:  Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF Autarquia vinculada 

a Secretária de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aqüicultura e Pesca do Governo do Estado do Espírito 

Santo. Período: janeiro de 2020. 

Principais atividades desenvolvidas: 

 

 Exercer o cargo de Diretor Presidente em exercício inclusive na condição de ordenador de despesas do 

Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF Autarquia vinculada a Secretária 

de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aqüicultura e Pesca do Governo do Estado do Espírito Santo 

em janeiro de 2020 conforme Instrução de Serviço nº 269-P, de 26 de dezembro de 2019 publicado no 

DIO/ES 

 em 27/12/2019; 

 Direção do Órgão; 



 Supervisão e a orientação da ação executiva e da gestão administrativa, financeira e patrimonial do IDAF, 

exercendo os melhores métodos que assegurem a eficácia, economicidade e efetividade da ação 

operacional da autarquia; 

 

 

c) Órgão de exercício:  Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF Autarquia vinculada 

a Secretária de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aqüicultura e Pesca do Governo do Estado do Espírito 

Santo. Período: 01/01/2019 a 24/07/2020. 

Principais atividades desenvolvidas: 

 

 Exercer cargo de Diretor Técnico Estadual do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito 

Santo - IDAF Autarquia vinculada a Secretária de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aqüicultura e 

Pesca do Governo do Estado do Espírito Santo - Conforme DECRETO ESTADUAL Nº 293-S, DE 

01.01.2019 publicado no DIO/ES em 02/01/2019 suplemento completo; 

 Execução e supervisão dos trabalhos de defesa sanitária; 

 Execução e supervisão de inspeção de produtos de origem animal; 

 Emissão de licenças ambientais; 

 Crédito fundiário; 

 Execução e supervisão de controle e fiscalização das atividades agropecuária; 

 Emissão de Licença de barragens terra, concreto ou mista; 

 Planejamento e elaboração de legislação e instruções normativas e notas técnicas sobre florestas no Estado 

do Espírito Santo; 

 Campanha de vacinação contra FEBRE AFTOSA; 

 Planejamento e elaboração de legislação e instruções normativas e notas técnicas sobre agroindústrias no 

Estado do Espírito Santo; 

 Execução e supervisão da atividade florestal, pesqueira e da fauna silvestre, dos recursos hídricos e dos 

solos, 

 Cumprimento e supervisão das políticas agrária e cartográfica a serem desenvolvidas pelo Instituto de 

Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF; 

 Elaboração, execução emissão de títulos de Legitimação de terras Devolutas no Espírito Santo. 

 Planejamento e elaboração de legislação e instruções normativas e notas técnicas sobre defesa e inspeção 

vegetal no Estado do Espírito Santo; 

 Planejamento e elaboração de legislação e instruções normativas e notas técnicas sobre defesa e inspeção 

animal no Estado do Espírito Santo; 

 Atuar como membro nato do  Conselho de Administração Superior do IDAF que é um órgão superior de 

natureza deliberativa, normativa e consultiva, sendo as atribuições do Conselho de Administração 

Superior do IDAF as seguintes: Fixar as políticas e diretrizes institucionais básicas a serem cumpridas 

pelo IDAF; receber e avaliar denúncias e sugestões encaminhadas à autarquia, determinando a apuração 

e adoção das ações pertinentes; requerer informações relativas às decisões das Diretorias;  propor 

melhorias nas normas de funcionamento e no Regimento Interno do IDAF; referendar as ações, as 

medidas de gestão e o plano de investimentos do IDAF, bem como acompanhar a execução financeira e 

orçamentária; a análise e a aprovação prévia de: intenções de contratação de empréstimos e outras 

operações que resultem em endividamento; tarifas, taxas e preços relativos a serviços, produtos e 



operações de interesse público; planos e programas de trabalho, bem como o orçamento de despesas e o 

de investimentos e suas alterações significativas; atos de organização que introduzam alterações de 

substância no modelo organizacional formal da entidade; atos de desapropriação e de alienação, exceto a 

doação de bens móveis aos municípios do Estado do Espírito Santo; e balanços e demonstrativos de 

prestação de contas e aplicação de recursos orçamentários e extraorçamentários; 

 

 

d) Órgão de exercício:  Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF Autarquia vinculada 

a Secretária de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aqüicultura e Pesca do Governo do Estado do Espírito 

Santo. Período: 02/05/2017 a 31/12/2018. 

Principais atividades desenvolvidas: 

 

 Gerente Local do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF Autarquia 

vinculada a Secretária de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aqüicultura e Pesca do Governo do 

Estado do Espírito Santo nos municípios de Santa Teresa/ES, São Roque do Canaã/ES conforme Instrução 

de Serviço nº 068-P,de 02 de maio de 2017. 

 Exercer as atribuições e competências do cargo efetivo e da função gratificada exercidas como gestor e 

agente em conformidade como estabelece a lei estadual complementar 699/2013; 

 Desenvolver , planejar, programar, executar, supervisionar, avaliar, estabelecer normas e coordenar 

programas, projetos e atividades na área cartográfica, fundiária, legitimação e regularização de terras, 

assim como realizar o controle e a fiscalização das mesmas; 

 Desenvolver , planejar, programar, executar, supervisionar, avaliar, estabelecer normas, coordenar 

programas, projetos e atividades que visem o licenciamento ambiental, a preservação, a recomposição e 

a defesa nas áreas de recursos naturais renováveis, recursos hídricos, solos e pesqueiros, assim como 

realizar o controle e a fiscalização dos mesmos; 

 Desenvolver , planejar, programar, executar, fiscalizar, supervisionar, avaliar, estabelecer normas, 

coordenar programas, projetos e atividades, na área de defesa sanitária e inspeção animal e vegetal, bem 

como realizar controle, inspeção e fiscalização industrial e agroindustrial de produtos e subprodutos de 

origem animal e vegetal, e a fiscalização da distribuição, do transporte, do armazenamento, do comércio 

e do uso dos agrotóxicos, seus componentes e afins; 

 Execução de atividades correlatas, conforme a área de atuação, inclusive nas demais unidades do IDAF. 

 Gerenciar todas as atividades exercidas pelo Órgão na região de jurisprudência e também em todo o 

território do espírito santo auxiliando outras unidades do Órgão; 

 Desenvolver e palestrar educação ambiental; 

 Participar de comissões e grupos de trabalho no desenvolvimento da agricultura; 

 Participar como membro do Conselho Regional e Estadual de meio Ambiente -CONREMA/CONSEMA. 

 

e) Órgão de exercício:  Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF Autarquia vinculada 

a Secretária de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aqüicultura e Pesca do Governo do Estado do Espírito 

Santo.Período: 14/08/2013 a 16/08/2016. 

 

Principais atividades desenvolvidas: 

 



 Gestão do Idaf como Chefe do Escritório Local dos Municípios de Linhares/ES, Rio Bananal/ES e 

Sooretama/ES do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF conforme 

Instrução de serviço nº 135-P, de 15/08/2013. 

  Exercer as atribuições e competências do cargo efetivo e da função gratificada exercidas como gestor e 

agente em conformidade como estabelece a lei estadual complementar 699/2013; 

 Desenvolver , planejar, programar, executar, supervisionar, avaliar, estabelecer normas e coordenar 

programas, projetos e atividades na área cartográfica, fundiária, legitimação e regularização de terras, 

assim como realizar o controle e a fiscalização das mesmas; 

 Desenvolver , planejar, programar, executar, supervisionar, avaliar, estabelecer normas, coordenar 

programas, projetos e atividades que visem o licenciamento ambiental, a preservação, a recomposição e 

a defesa nas áreas de recursos naturais renováveis, recursos hídricos, solos e pesqueiros, assim como 

realizar o controle e a fiscalização dos mesmos; 

 Desenvolver , planejar, programar, executar, fiscalizar, supervisionar, avaliar, estabelecer normas, 

coordenar programas, projetos e atividades, na área de defesa sanitária e inspeção animal e vegetal, bem 

como realizar controle, inspeção e fiscalização industrial e agroindustrial de produtos e subprodutos de 

origem animal e vegetal, e a fiscalização da distribuição, do transporte, do armazenamento, do comércio 

e do uso dos agrotóxicos, seus componentes e afins; 

 

 

f) Órgão de exercício:  Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF Autarquia vinculada 

a Secretária de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aqüicultura e Pesca do Governo do Estado do Espírito 

Santo. 12/04/2011 a 15/08/2013. 

 

Principais atividades desenvolvidas: 

 

 Administração e chefia como Chefe do Escritório Local dos Municípios de Santa Teresa/ES, Santa Maria 

de Jetibá/ES e São Roque do Canaã/ES do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo 

- IDAF Autarquia vinculada a Secretária de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aqüicultura conforme 

Instrução de serviço nº 064 - P, de 12 de abril de 2011. 

 Exercer as atribuições e competências do cargo efetivo e da função gratificada exercidas como gestor e 

agente em conformidade como estabelece a lei estadual complementar 699/2013; 

 Desenvolver , planejar, programar, executar, supervisionar, avaliar, estabelecer normas e coordenar 

programas, projetos e atividades na área cartográfica, fundiária, legitimação e regularização de terras, 

assim como realizar o controle e a fiscalização das mesmas; 

 Desenvolver , planejar, programar, executar, supervisionar, avaliar, estabelecer normas, coordenar 

programas, projetos e atividades que visem o licenciamento ambiental, a preservação, a recomposição e 

a defesa nas áreas de recursos naturais renováveis, recursos hídricos, solos e pesqueiros, assim como 

realizar o controle e a fiscalização dos mesmos; 

 Desenvolver , planejar, programar, executar, fiscalizar, supervisionar, avaliar, estabelecer normas, 

coordenar programas, projetos e atividades, na área de defesa sanitária e inspeção animal e vegetal, bem 

como realizar controle, inspeção e fiscalização industrial e agroindustrial de produtos e subprodutos de 

origem animal e vegetal, e a fiscalização da distribuição, do transporte, do armazenamento, do comércio 

e do uso dos agrotóxicos, seus componentes e afins; 



 

 

g) Órgão de exercício:  Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF Autarquia vinculada 

a Secretária de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aqüicultura e Pesca do Governo do Estado do Espírito 

Santo. Período: 05/02/2010 a 11/04/2011. 

 

Principais atividades desenvolvidas: 

 

 Atuação como Gerente Regional do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF 

Autarquia vinculada a Secretária de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aqüicultura e Pesca do 

Governo do Estado do Espírito Santo nos municípios de Vitória, Cariacica, Vila Velha, Serra, Viana, 

Domingos Martins, Marechal Floriano, Guarapari, Anchieta, Alfredo Chaves, Santa Maria de Jetibá, 

Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Roque do Canaã, Afonso Claudio, Laranja da Terra, Brejetuba, 

conforme Instrução de Serviço nº 009 - P de 05 de fevereiro de 2010, publicada no DIO ES em 

08/02/2010. Os Gerentes de escritórios/gerências que são subordinados diretamente à Diretoria Técnica 

Estadual. 

 Supervisão, a coordenação do planejamento, o controle e acompanhamento das atividades técnico–

administrativas desenvolvidas pelos Escritórios Locais situados em sua área de abrangência.  

 Coordenação das atividades de fiscalização das Gerências subordinadas; 

 Gestão e emissão de Licenças Ambientais; 

 Acompanhamento dos programas de Governo no âmbito do regional; 

 Administração da frota de veículos oficiais; 

 

 

h) Órgão de exercício:  Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF Autarquia vinculada 

a Secretária de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aqüicultura e Pesca do Governo do Estado do Espírito 

Santo.Período: 01/06/2007 a 04/02/2010. 

 

 Principais atividades desenvolvidas: 

 

 Gerenciar na função de Chefe do Escritório Local dos Municípios de Santa Teresa/ES, Santa Maria de 

Jetibá/ES e São Roque do Canaã/ES do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - 

IDAF Autarquia vinculada a Secretária de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aqüicultura conforme 

Instrução de Serviço nº 108-P, de 01 de junho de 2007 publicado no DIO/ES em 04/06/2007. 

 

 Exercer as atribuições e competências do cargo efetivo e da função gratificada exercidas como gestor e 

fiscal. 

 

 Desenvolver , planejar, programar, executar, supervisionar, avaliar, estabelecer normas e coordenar 

programas, projetos e atividades na área cartográfica, fundiária, legitimação e regularização de terras, 

assim como realizar o controle e a fiscalização das mesmas; 

 Desenvolver , planejar, programar, executar, supervisionar, avaliar, estabelecer normas, coordenar 

programas, projetos e atividades que visem o licenciamento ambiental, a preservação, a recomposição e 

a defesa nas áreas de recursos naturais renováveis, recursos hídricos, solos e pesqueiros, assim como 

realizar o controle e a fiscalização dos mesmos; 

 Desenvolver , planejar, programar, executar, fiscalizar, supervisionar, avaliar, estabelecer normas, 

coordenar programas, projetos e atividades, na área de defesa sanitária e inspeção animal e vegetal, bem 

como realizar controle, inspeção e fiscalização industrial e agroindustrial de produtos e subprodutos de 



origem animal e vegetal, e a fiscalização da distribuição, do transporte, do armazenamento, do comércio 

e do uso dos agrotóxicos, seus componentes e afins; 

 

 

i) Empresa: USICAL – Usina de corretivos e adubos Proterra Ltda. Período: ano de 2004 a 2006. 

Principais atividades desenvolvidas: 

 

 As atividades desenvolvidas foram de Engenheiro Agrônomo  e Gerente de Marketing, trabalhando com 

assistência técnica na área de  engenharia agronômica, coleta de solos e folhas para análise, interpretação 

de análise de solos e análise foliar, diagnostico de deficiências nutricionais, recomendação de calagem e 

adubação, palestras de adubação e calagem e também Gerenciando, coordenando a equipe de vendas, 

lojas parceiras, revendedores, tomadas de decisões nos campos de atuação da empresa, desenvolvimento 

de novos portfólios,inspeções em campos, fazendas para análise de resultados dos produtos fabricados 

como calcário dolomítico. 

 

 

j) Empresa: CAMPO VERDE INSUMOS AGRÍCOLAS. Período: 07/2002 à 07/2003. 

 

Principais atividades desenvolvidas: 

 

 Assistência técnica a campo como Engenheiro Agrônomo na identificação de pragas e seu controle 

(entomologia); 

 Assistência técnica na área como Engenheiro Agrônomo na identificação de doenças e seu controle 

(fitopatologia); 

 Recomendação agronômica com emissão de receituário agronômico com diagnóstico; 

 Responsável técnico da empresa (RT); 

 Realização de amostragem e análise de solos; 

 Análise foliar e recomendação de adubação. 

 

 
QUALIFICAÇÕES E ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

 

 Membro participante da Comissão Permanente de Conciliação e Acompanhamento dos Conflitos Fundiários 

no Âmbito do Estado do Espírito Santo (CPCACF) da Secretária de Estado de Direitos Humanos - SEDH, 

desde 02/09/2019. 

 

 Membro Titular do Grupo Gestor do Plano Estratégico para retirada da vacinação do Programa Nacional de 

Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, no âmbito do Estado do Espírito Santo conforme PORTARIA nº 

068-S, de 14 de julho de 2020. 

 

 Membro Titular do Grupo Gestor do Plano Estratégico para retirada da vacinação do Programa Nacional de 

Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, no âmbito do Estado do Espírito Santo conforme PORTARIA nº 

068-S, de 14 de julho de 2020. 

 

 Presidente do Colegiado Recursal do Idaf - CORE (segunda e última instância administrativa para recursos 

ou solicitação de impugnação a de autos de infração emitidos pelo Idaf) conforme Instrução de Serviço nº 

175-P, de 22 de julho de 2019 e norteado pela Lei Estadual 10.476 de 21/12/2015.  

 



 Membro suplente dos Conselhos Gestores do Fundo Estadual de Recursos Hídricos e Florestais do Espírito 

Santo - FUNDÁGUA, para o biênio novembro/2018 a novembro/2020 através do DECRETO Nº 1805-S, 

DE 23 DE JULHO DE 2019 onde o GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no exercício 

das atribuições previstas no Art. 91, inciso III, da Constituição Estadual, em conformidade com as 

disposições da Lei nº 9.866, de 26/06/2012, alterada pela Lei nº 10.557, de 07/07/2016, e com as informações 

constantes do processo nº 75596261em seu Art. 1º O Decreto n° 1.714-S, de 26 de novembro de 2018, que 

nomeou membros para compor os Conselhos Gestores do Fundo Estadual de Recursos Hídricos e Florestais 

do Espírito Santo - FUNDÁGUA, para o biênio novembro/2018 a novembro/2020. 

 

 Coordenador da Comissão do Processo de Remoção Interna do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal 

do Espírito Santo - Idaf que terá como atribuição, coordenar as ações administrativas necessárias à realização 

do supracitado processo, bem como o planejamento das ações de ajustes necessários às localizações dos 

servidores que participaram do Edital 001/2018, conforme Instrução de Serviço nº 094-P, de 02 de abril de 

2019. 

 

 

 Coordenador estadual da Comissão de Licenciamento Ambiental de Barragens que terá como atribuição, 

estabelecer critérios necessários ao licenciamento ambiental das barragens competentes ao Idaf, bem como 

planejar os procedimentos necessários à adequação da instrução normativa em vigor, conforme Instrução de 

Serviço nº 098-P, de 05 de abril de 2019. 

 

 

 Coordenador do Grupo de Trabalho (GT) entre 21/03/2019 a 23/07/2020, que tem como finalidade elaborar 

procedimentos operacionais dos postos de divisa e móveis de fiscalização, bem como promover treinamentos 

para as equipes vinculadas a essas estruturas, em especial nas questões que envolvem a fiscalização do 

trânsito de cargas agropecuárias e florestais no Estado do Espírito Santo. Considerando a política de defesa 

sanitária animal que determina ações de fiscalização do trânsito de animais, seus produtos e subprodutos 

conferidas ao Idaf, de acordo com a Lei Estadual nº 5.736, de 21/09/1998; e a exigência da certificação 

fitossanitária pela Convenção Internacional de Proteção dos Vegetais e a importância da preservação do 

patrimônio fitossanitário do Espírito Santo, visando à manutenção da competitividade da agricultura 

capixaba; e considerando a obrigatoriedade do Idaf em controlar a origem legal de produtos e subprodutos 

florestais, de acordo com o art. 35 da Lei Federal n°12.651, de 25/05/2012. Nomeado pela Instrução de 

Serviço nº 077-P, de 21 de março de 2019. 

 

 Membro suplente do Comitê Gestor do Fundo Social de Apoio à Agricultura Familiar do Estado do Espírito 

Santo - FUNSAF. através do DECRETO Nº 603-S, DE 30 DE JANEIRO DE 2019. Altera Decreto nº 1.338-

S, de 29/07/2015, que designou os membros para compor o Comitê Gestor do Fundo Social de Apoio à 

Agricultura Familiar do Estado do Espírito Santo - FUNSAF. 

 

 

 Conselheiro Titular do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Santa Teresa 2007-2012. 

 

 Conselheiro Titular do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Santa Teresa - 

2007/2013. 

 

 

 Membro Titular da Comissão de Recursos Naturais do IDAF, criada para tratar de assuntos de grande 

relevância para o bom desempenho de atividades vinculadas ao DRNRE criado pela Instrução de Serviço 

IDAF nº 120-P, de 30 de setembro de 2010. 

 

 Conselheiro Titular do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Santa Maria de Jetibá 2008-2012. 

 

 Conselheiro da APA de Goiapabaçu, município de Fundão 2008-2014. 

 

 Conselheiro Titular do Conselho Estadual de Meio Ambiente do Espírito Santo CONSEMA/CONREMA 

2010-2013. 

 

 Membro titular do Conselho do Parque Natural Municipal de Jacarenema Vila Velha - 2011/2013 - Decreto 

nº 149/2011 de 19 de maio de 2011. 

 

 Membro Titular do TAC/Ministério Público de Santa Teresa e São Roque do Canaã 2009 a 2013. 

 



 Conselheiro Titular do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Linhares 2013 a atualidade. 

 

 Membro da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar do Idaf 2013/2014. 

 

 Presidente da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar do IDAF – 2014/2015. 

 

 Membro Titular do TAC/Ministério Público de Linhares e Sooretama 2013 a atualidade. 

 

 Membro Titular do Conselho Municipal de Meio Ambiente de santa Teresa 2016 a atualidade. 

 

 Membro Titular do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário de Santa Teresa 2016 a 

atualidade. 

 

 Membro Titular do Conselho Municipal de Meio Ambiente de São Roque do Canaã a 2016 a atualidade.  
 
 
 
 


