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É com Imenso prazer e contentamento que tenho a honra de parabenizar o Senhor 
GERALDO FERONI pela sua atuação no serviço de saúde pública de Marilândia. 

Geraldo Feroni, filho de Fiori Ferron e Zélia Morozini Ferron, nasceu em 05 de outubro 
de 1949, hoje com 70 anos de muita saúde. Casou-se com Rita Drago e tem 03 filhos: 
Wilson, Wellington e Rita de Cássia. Ingressou na Superintendência de Campanha de 
Saúde Pública em janeiro de 1975, a antiga SUCAM, que depois foi denominada 
FUNASA (Fundação Nacional de Saúde). Sua função nessa instituição era de "guarda 
de epidemias" nas Campanhas de Erradicação da Malária (CEM) e da Campanha de 
Erradicação da Varíola (CEV). No serviço, Sr. Geraldo adquiriu experiência e 
conhecimento ao longo de várias décadas de atividades de combate às endemias de 
transmissão vetorial. 

Geraldo atuou ativamente no combate de doenças e realizar vacinações nas pessoas, fato 
que muitas crianças quando o viam em sua motocicleta GC vermelha já saíam correndo. 
Quando recebia algum doente, principalmente vindo de outros lugares, lá estava ele 
presente para fazer seu trabalho, e foi assim por quase 30 anos. Vindo se aposentar e 
hoje cuida do Sítio em Santo Hilário, 

Geraldo Feroni é muito conhecido e sempre haverá uma boa história para contar, dos 
carreirões dos cachorros aos bois, das estradas de chão que o recebeu por mais de cinco 
anos de bicicleta e sua moto que o acompanhou, dos dias de sol e chuva, das amizades e 
do trabalho cumprido. 

Nestes lindes, apresentamos esta MOÇÃO DE APLAUSO depois de ouvida à douta 
decisão do Plenário, para que seja oficializada ao Senhor GERALDO FERONI os 
nossos sinceros votos de estima e sucesso. 

Marilândia/ES, 08 de Outubro de 2019 
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