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MOÇÃO DE PESAR N° 01/2018 

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 Valentin Morosini, 
pelo seu falecimento ocorrido no corrente ano. 

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, deixando 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. Foi um grande líder! 
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 Valentim Morosini, 

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 familiares, demonstrando assim os nossos sentimentos de 
pêsames. 

m 
=:! 

mg 
33 

"'OI~~\ ~ \ ~ \l,l Sala das Sessões, ~ "I( ~arilândia/ES, 22 de Fevereiro de 2018 

rrll~ f t' 
\ ,~' 
~--------------------- 
vandro Vermelho 
sidente 

~ (\ -" ..J-=-. ~O L~~ 
imar Rodrigues Santana Ivaldo da Silva 
Secretário 2° Secretário 

Rua: Luis Catelan, nO 230 - Telefax: (27) 3724-1177 
CEP.: 29725-000 - Marilândia - ES 



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA 
ESTADO DO EspíRITO SANTO 

CAPITAL ESTADUAL DA PESQUISA DO CAFÉ CONILON 
Biênio 2017 I 2018 

;{ -: ' 

b&d~/7V{ 
/Ifouglas Badiani 

Vereador 
,_ Adirsõí1 Reggiani 

Vereador 

Vereador 
( 
~~~~~~~~~~~~~~. 

ver Lorenzoni 
Vereadora 

Rua: Luis Catelan, n? 230 - Telefax: (27) 3724-1177 
CEP.: 29725-000 - Marilândia - ES 


