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MOÇÃO DE PESAR N°. 019/2013

o vereador abaixo assinado vem perante Vossa Excelência, que após audiência em

Plenário, seja consignado UM VOTO DE PROFUNDO PESAR a todos os familiares e

amigos da Senhora CARMELINA PADOV AN ZANONI pelo seu falecimento ocorrido no dia

10 de dezembro do corrente ano.

Carmelina nasceu em São José de Fruteira, que na época pertencia a Cachoeiro de

Itapemirim e atualmente pertence à Vargem Alta, no dia 26 de maio de 1928. Mudou-se para

Marilândia aos 16 anos de idade em 14 de novembro de 1944, mais propriamente na

Comunidade de Pirangy no terreno do senhor Guilherme Passamani, irmã de mais 09 irmãos

legítimos e O1 adotivo. No ano de 1946 Carmelina e toda sua família mudaram-se para a

Comunidade do Radio, interior de nosso município, onde conheceu Adelmo Zanoni, no dia 06

de dezembro de 1952 casaram-se concretizando uma belíssima família, deste matrimônio

nasceram 07 filhos que lhes conceberam 13 netos e O1 bisneto para alegrar ainda mais a família.

Carmelina sempre foi uma participante assídua das celebrações religiosas ocorridas na

Comunidade, uma mulher muito especial e cativante, Carmelina pautou sua vida por uma

retidão de princípios e exemplos dignificantes todos que a conheceram sempre tiveram dela a

impressão e a confirmação de um ser humano digno e integro a todo instante... Com total

certeza sua perda deixou saudades a todos aqueles que a conheceram, principalmente aos

amigos e familiares, todavia relevamos que as recordações que ela nos deixou permanecerão

para sempre em nossos corações. Nossos sinceros votos de condolências pela perda irreparável.

Estamos profundamente tristes com o ocorrido e solidários com tamanha dor.

Que Deus traga aceitação e paz a todos os membros da família e que encontrem forças

para enfrentar e superar essa grande dor.

Nestes Lindes, apresentamos esta MOÇÃO após .

Rua: Luis Catelan, nO230 - Telefax: (27) 3724-1177
CEP.: 29725-000 - Marilândia - ES



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA
ESTADO DO EspíRITO SANTO

Biênio 2013 I 2014

Ouvida a douta decisão do Plenário, seja dada ciência aos seus familiares, demonstrando assim

os nossos sentimentos de pêsames.

Sala das Sessões
Em 16 de dezembro de 2013.
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Vereador Autor

PROTOCOLO
Camara Municipal de Maril~ndl,,-F.S
N.e .11 A,3 Fls. lCi3 Uvro_~'L-
MarilAndia-ES . Em: .16' 1-1.2 I 20 L-3

~

Rua: Luis Catelan, nO230 - Telefax: (27) 3724-1177
CEP.: 29725-000 - Marilândia - ES


