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DISCURSO  

INAUGURAÇÃO PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE 

VILA VELHA ROMERO LOFEGO BOTELHO 

 

Senhoras e Senhores, 

Familiares do doutor Romero Lofego Botelho, 

 

É com grande satisfação que inauguramos mais uma 

Promotoria de Justiça, o que representa o efetivo 

compromisso do Ministério Público do Estado do Espírito 

Santo de, ao profissionalizar sua Administração, 

proporcionar estrutura física adequada e sustentável para 

uma atuação de excelência e ampliando o acesso a direitos, 

com destaque para áreas consideradas prioritárias, como 

educação, saúde, meio ambiente, moralidade administrativa 

e criminalidade. 

 

Olhando para essa estrutura pronta, para esse novo prédio 

em cuja área de 9.665,39 m², funcionarão as Promotorias de 

Justiça Criminal, Cível, da Infância e Juventude, a Central de 

Inquéritos, o Grupo Especial de Trabalho na Execução Penal 
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e o Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de 

Dinheiro, rememoro o quanto foi feito até chegarmos aqui. 

 

Projeto que se iniciou na gestão de Dr. Eder Pontes da Silva, 

e que contou com o apoio fundamental do poder executivo 

do estado que cedeu o terreno e com a parceria do 

município que ciente do benefício para seus munícipes, 

muito contribuiu para agilidade dos trâmites necessários. 

 

Assim, é mister agradecer de público em nome do parquet 

capixaba todos os atores envolvidos, que se engajaram e 

tornaram possível essa edificação. 

 

Cumpre também homenagear com profunda sinceridade 

todos os membros e servidores do Ministério Público que 

muito se empenharam nessa empreitada.  

 

Senhoras e senhores, quando se inicia uma construção, são 

utilizadas pilastras que se situam em um ângulo apropriado 

para dar sustentação. Daí a origem da “pedra angular” 

aquela que por sua força e resistência serve de base 
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fundamental para receber o maior peso e sustentar toda a 

obra. 

 

Nesse sentido, em se tratando de uma instituição que 

possui atribuições da mais elevada magnitude, nossa pedra 

angular deve ser “fazer o bem”, a fim de sustentarmos a 

efetividade de uma instituição transformadora da realidade 

social e garantidora da cidadania plena. 

 

Por isso, é grande a alegria de inauguramos mais uma 

Promotoria de Justiça, totalmente acessível, mais uma porta 

aberta à população que deve encontrar em cada pessoa 

que aqui atuará, a mais lídima acolhida para suas 

demandas. 

 

Considerando a brevidade que a ocasião permite,  finalizo 

expressando meu desejo que essa nova Promotoria, que 

homenageia o saudoso Procurador de Justiça Romero 

Lofego Botelho, seja exitosa, tenha sucesso, não no 

significado fugaz da palavra, mas o sucesso que, segundo o 

filósofo, ganha o respeito das pessoas; merece a 

consideração de críticos honestos, encontra o melhor nos 
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outros; deixa o mundo um pouco melhor, seja por uma 

saudável criança, um canteiro de jardim ou uma redimida 

condição social; saber que ao menos uma vida respirou 

mais fácil porque ajudamos.  

 

Um bom dia a todos e a todas! 


