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Excelentíssimo Senhor
Roberto Luiz Rodrigues
Presidente da Câmara Municipal de Imbituba
Município de Imbituba/SC

MOÇÃO Nº 12/2019

HUMBERTO CARLOS DOS SANTOS, Vereador do Município de Imbituba, com assento nesta
Egrégia Casa Legislativa, vem no exercício de suas prerrogativas, à presença de Vossa Excelência,
no termo do artigo 117, § 2º, inciso VII do Regimento Interno, propor para deliberação do Plenário,
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO a Diácono Virgílio Brescianini completou 50 anos de serviço
prestado na Paróquia Imaculada Conceição de Imbituba.

Justificativa

Filho de João Brescianini e Maria Madalena Mosconi Brescianini, o casal teve sete filhos, sendo
este o terceiro filho do casal. Virgílio Brescianini nasceu em 15-01-1925 em Romano de Lombardia
Província de Bérgamo - Itália. Os pais vieram para o Brasil com cinco filhos, saindo do Porto de
Gênova  - Itália em 01-03-1934, chegando ad Brasil em 14-03-1934 no Porto do Rio de Janeiro, de
la, seguem para São Paulo e de São Paulo para Caçador SC onde fixaram residência. O Sr. João, pai
de Virgílio, foi trabalhar no Moinho, e seus filhos começaram os estudos no Colégio Aurora, de
propriedade do Sr. Dante Mosconi cunhado do Sr. João. Em 1939, Virgílio tomou a decisão de ir
para o Seminário Claretianos em Rio Claro - São Paulo, onde permanece3u por 10 anos. No ano de
1949 foi para Curitiba estudar Filosofia, tomando também a decisão de sair do seminário, sentindo
que ser sacerdote não era a sua vocação. Apos terminar os estudos de Filosofia, foi para Lages
trabalhar como professor no Seminário permanecendo la por 2 anos. Cabe aqui ressaltar que um dos
seus alunos tornou-se bispo, Dom Oneres Marchiori. Apos 2 anos recebeu proposta de trabalho para
lecionar Latim no Colégio Nestório Ribeiro em Goias na cidade de Jataí onde continuou sua
formação acadêmica. Mesmo não estando mais no seminário, Virgílio continuou ativo na vida
religiosa e nas ações sociais. Sempre foi congregado a Mariano, associado da Sociedade Beneficente
São Vicente de Paulo cujo objetivo e ajudar os pobres e necessitados. No período em que lecionava
no Colégio Nestório Ribeiro, Virgílio conheceu Maria, uma bela jovem que era sua aluna. Apos um
breve namora, noivado, celebraram o matrimônio no dia 28-12-1954. Deste matrimonio nasceram
06 filhos: sendo que 3 vieram a falecer ainda bebes. Tem hoje em sua companhia Luiz Antônio,
Lucia Regina, e Paulo Fernando. Em 1964 mudou-se com sua família para Itumbiara cidade em que
Virgílio também lecionou no Colégio Diocesano. Por todo seu exemplo de fé e participante ativo da
comunidade, ano de 1966 Virgílio é convidado para fazer o curso de Diácono que durou três anos,
sendo ordenado Diácono em 26 de outubro do ano de 1969 por Dom José Francisco Veloso, bispo
de Diocese de Itubiara, missão que ele desempenha ate hoje com dedicação e muito amor. Durante
os 7 anos que trabalhou nesta Paróquia, realizou 700casamentos e inúmeros batizados. Em
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26-06-1976 fixou residência em Imbituba a convite de seu irmão Sílvio que já residia aqui, para
trabalhar como contador na empresa Ita Pesca. 
Demos Graças a Deus por esses 50 anos de atuação do Diácono Virgílio na Paróquia Imaculada
Conceição de Imbituba. Foi o fundador da Associação dos Aposentados aqui em nossa cidade e
membro atuante do Movimento de Irmãos.

Sala das Sessões, em 24 de outubro de 2019.

Humberto Carlos dos Santos
Vereador


