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MOÇÃO DE PESAR N° 016/2017 

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 Firmo Morosini, pelo 
seu falecimento ocorrido no dia 10 de novembro do corrente ano. 

Em 12 de março de 1934 nasceu o Senhor Firmo Morosini, no então Terreno de 
Seus Pais, João Morosini e Appolonia Maquesine, situado em Alto Liberdade, interior 
do Município de Marilândia, terreno este que hoje se tornou a "Bica Água Viva". 

No dia 14 de setembro de 1955 casou-se com Claudia Avancini, e desta bela 
união, nasceram sete filhos, sendo seis biológicos. Anely Maria, Anelar Antonio, 
Anildo Roque, Anilso João, Alvimar Luiz e Anelida Rosangela e Marlene de Oliveira, 
filha do coração que foi adotada. E também 14 netos e 2 bisnetos. 

Firmo residiu em Alto Liberdade ate o nascimento de seu terceiro filho, onde 
depois mudou-se para o centro de Marilândia, com intuito de trabalhar na serraria e 
esquadria de seu irmão Tarcisio Morosini. Após o falecimento de seu irmão trabalhou 
na propriedade do Senhor Francisco Perim. 

No ano de 1975 abriu sua própria marcenaria. Tornou-se marceneiro profissional 
e ensinou aos seus 04 filhos, que também, a exemplo do pai, tornaram-se marceneiros 
profissionais. 

Dedicou sua vida ao trabalho e a família. Em épocas de natal, o senhor Firmino 
tinha o costume de ir para a cidade de Colatina, em sua bicicleta, a fim e comprar para 
seus filhos ainda pequenos, presentes diferenciados. 

Fez parte da Equipe de Comissão para Emancipação de Marilândia, destacando 
se no empenho da distribuição dos cartazes com a palavra "SIM" para o plebiscito, 
afixando-as nas casas e comércios, percorrendo assim todo o município. 

Mesmo com seus problemas de saúde, gastava de praticar seus exercícios, 
principalmente andar em sua bicicleta, e sempre ajudando as pessoas à medida de seu 
alcance e do seu jeito simples. Deixou seu legado de homem simples e trabalhador. 

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. 
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