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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

A Deputada que abaixo subscreve, no uso de suas prerrogativas regimentais, vem 

à presença de Vossa Excelência requerer a inserção nos Anais desta Casa, o 

presente VOTO DE PROFUNDO PESAR pelo falecimento do valoroso amigo, 

Paulo Mazzoco, ocorrido no dia 24 de abril de 2022. 

Paulo Mazzoco foi um ser humano exemplar, alegre e dedicado a tudo que fazia. 

Esteve por quatro mandatos à frente da Presidência da Associação Festa da Polenta 

- AFEPOL de Venda Nova do Imigrante, entidade responsável pela realização da 

festa da Polenta, considerado o maior evento de cultura italiana no Estado. Era um 

árduo incentivador, e defensor da preservação da cultura italiana e sua importância 

no desenvolvimento do Espírito Santo. 

Auditor Fiscal da Fazenda Estadual, era um brilhante servidor público que buscava 

fortalecer e proteger o erário. Esposo de Natalina Falqueto, juntos tiveram dois 

filhos, Paulo Mazzoco Júnior e Laisa Falqueto Mazocco, e aguardava ansioso à 

chegada de seu netinho que irá levar o seu nome. 

Paulo Mazzoco deixa um legado de muita sabedoria popular, boa convivência com a 

família, e as pessoas em geral. Conquistando muitos amigos, era admirado pelos 

colegas de profissão.  

Consternados com sua precoce partida, pedimos a Deus, em seu infinito amor, que 

ampare e fortaleça todos os familiares e amigos para que superem a saudade 

provocada pela perda irreparável, e receba na eternidade nosso querido amigo, 

Paulo Mazzoco, para descansar nos braços de Jesus após ter cumprido a sua 

missão. 

Transmitimos nosso carinho à família, na pessoa de sua esposa Natalia Falqueto e 

seus filhos Laisa Falqueto Mazocco e Paulo Mazocco Júnior, para que os mesmos 

deem ciência aos demais familiares e amigos, os votos de profundo pesar desta 

Deputada e dos componentes deste poder. 
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