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MOÇÃO DE PESAR N° 015/2017 

A Câmara Municipal de Marilândia/ES, por intermédio dos Senhores 
Vereadores abaixo assinado, após audiência em Plenário, seja consignado um VOTO 
DE PROFUNDO PESAR a todos familiares e amigos do senhor Dimas José Colodetti, 
pelo seu falecimento ocorrido no dia 14 de outubro do corrente ano. 

Em 13 de agosto de 1952 nasceu Dimas José Colodetti. Casou-se com Ana 
Maria Pissimilio e dessa bela união nasceram 3 (três) filhos. Diego Colodetti, Hidra 
Colodetti e Mariana Colodetti. Foi muito comprometido na educação de seus filhos 
sempre apoiando em suas decisões. Senhor Humilde, de muita fé, dedicado à família 
que cuidou com tanto carinho e afeto, deixa um legado de simplicidade, além da família 
que constituiu que guardam as mais lindas lembranças de muito amor e carinho. 

Dedicou sua vida ao trabalho e a família. Grande parte de sua vida contribuiu 
muito para com a igreja, desempenhando as seguintes funções: Foi Presidente da igreja 
na comunidade de São Roque e na comunidade do Córrego Paixão. Foi Presidente na 
comunidade de São Marcos na comunidade de São Marcos. Foi Representante do 
Conselho Paroquial na Matriz "Nossa Senhora Auxiliadora". Representante diocesano 
na Pastoral da Saúde na área do café. Foi Representante da equipe do Batismo na 
paróquia "Nossa Senhora Auxiliadora". 

Foi um grande líder! 
Dimas José Colodetti veio a falecer no dia 14 (catorze) de outubro de 2017, 

deixando grandes marcas significativas a todos que tiveram o prazer de conviver com 
sua pessoa. 

Que Deus em sua infinita misericórdia possa dar ao saudoso Dimas José 
Colodetti, o descanso da vida eterna, em recompensa a sua bondade e obras realizadas 
em vida. 

Nestes Lindes, apresento esta MOÇÃO após . 
Ouvida a douta decisão do Plenário, seja dada ciência aos seus familiares, 

demonstrando assim os nossos sentimentos de pêsames. 

Sala das Sessões, 
Marilândia/ES, 17 de Novembro de 2017 
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Presidente 
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Vice- Presidente 
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