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É com imenso prazer que tenho a honra de parabenizar a Senhora GISELI ROSALINO 
DIAS TOZZ1 pelos serviços prestados como servidora pública de Marilândia. 

Nascida em 24 de abril de 1978 é natural da Itaocara interior do Rio de Janeiro. Giseli 
Rosalino Dias Tozzi é filha de José Nider Dias e Marinete Rosalino Dias. É casada com 
Fernando Lúcio Tozzi, com quem tem 3 filhos: Felipe de 7 anos e gêmeos Júlia e 
Miguel, de 3 anos. 

Giseli Dias Rosalino Tozzi em sua história relatou que no mês de fevereiro do ano 2003 
se formou em enfermagem pela Universidade Federal Fluminense, e durante sua 
formação acadêmica tinha o sonho de trabalhar com a saúde pública. Em julho do 
mesmo ano ficou sabendo que em uma cidade no interior do Espirito Santo chamada 
Marilândia havia necessidade de enfermeiros para trabalhar no Programa Saúde na 
Família (PSF). Ao mesmo momento, entrou em contato com o secretário da saúde e 
enviou seu currículo; depois de 2 dias recebeu uma ligação da então coordenadora do 
PSF informando que havia a vaga de enfermagem no interior de Marilândia, na 
comunidade de Sapucaia. Chegou a Marilândia no dia 21 de julho de 2003, onde foi 
muito bem acolhida, pois foi aqui que teve oportunidade de fazer o que gosta, crescer e 
amadurecer profissionalmente, criando ainda fortes amizades e constituindo uma linda 
família. 

Nestes lindes, apresentamos esta MOÇÃO DE APLAUSO depois de ouvida à douta 
decisão do Plenário, para que seja oficializada a Senhora GISELI ROSALINO DIAS 
TOZZ1 os nossos sinceros votos de estima e sucesso. 
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