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MOÇÃO DE APLAUSO N°.016/2018 

É com Imenso prazer e contentamento que tenho a honra de parabenizar o Senhor 

ANTONIO PEDRUZZI, pelos serviços prestados ao Município de Marilândia. 

SI'. Antonio nasceu no dia 19 de novembro de 1931, no município de Alfredo Chaves - 

ES. Filho de Eugenio Pedruzzi e Virgínia Sartori Pedruzzi. Viveu até seus 23 três anos 

na cidade de Alfredo Chaves, aonde conheceu Dulcineia Bourguignon Esteves 

Pedruzzi, que logo se tornou sua esposa, tendo dois filhos ainda residindo na referida 

cidade. 

No ano de 1954, mudou-se com sua família para a Comunidade de Alto Liberdade - 

Marilândia-ES, lugar onde morava suas duas irmãs: Elidia Pedruzzi Drago casada com 

Artur Drago e Zelinda Pedruzzi Drago casada com Vitório Drago que morava em Santo 

Hilário. 

Já no município de Marilândia, Antonio e sua esposa tiveram mais 6 filhos, e para 

sustentar sua família exercia a profissão de dentista prático. 

Antonio sempre preocupado em ajudar o próximo, como voluntário era fabriqueiro da 

Igreja Católica, juiz de paz, enfermeiro, conselheiro sentimental, psicólogo, enfim, um 

grande líder nas comunidades de Alto Liberdade, Jequitibá, Terra Alta, São Rafael e 

adjacências. 

No ano de 1967, preocupado com o futuro de seus filhos, Antonio mudou-se para o 

Centro da cidade de Marilândia, a qual tornou-se Presidente funcionário da Cooperativa 

dos Cafeicultores de Marilândia por 3 anos e ainda trabalhava também como auxiliar 

do médico DI'. Waldetar de Oliveira no Posto Médico. 

Ainda preocupado em dar melhor qualidade de vida e estudo aos seus filhos, mudou-se 

para Colatina no ano de 1973. 

No ano de 1980, Senhor Antonio, juntamente com o Senhor Paulo Lorenzoni, se dirigiu 

até a Assembléia Legislativa, com um abaixo-assinado reivindicando a emancipação do 

Município de Marilândia, cidade que veio ser fundada apenas uma década após. 
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No mesmo ano começou a sofrer com a doença Diabetes, chegando à Hemodiálise em 

1985. Ficou cego, surdo, perdeu os rins e com 57 anos, em junho de 1988 veio a falecer 

e encontra-se descansando no cemitério de Marilândia, terra que muito amou. 

Diante o exposto externo a homenagem publicamente ao Senhor ANTONIO 

PEDRUZZI representando o reconhecimento dos trabalhos prestados ao Município de 

Marilândia. 

Nestes Lindes, apresentamos esta MOÇÃO depois de ouvida à douta decisão do 

Plenário, seja oficializada ao senhor ANTONIO PEDRUZZI os nossos mais sinceros 

votos de parabéns e sucesso. 

Sala das Sessões 

Marilândia/ ES, 14 de novembro de 2018 

ROBERTO CALOR PARTELLI 

Vereador 
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