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MOÇÃO Nº 010/2021 

 

APRESENTAMOS À MESA, uma vez ouvido o 
Douto Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, MOÇÃO DE 
PROFUNDO PESAR E CONSTERNAÇÃO à Família PEREIRA, pelo falecimento 
do Sr.JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS, ocorrido no dia17 de novembrode 2020. 
Nascido emGuaraçai– SP em 13 de outubro de 1941foi morador de nosso município 
por muitos anos, onde trabalhava junto aos irmãos na agricultura, mas com a morte do 
pai, assumiu o comando de todos os familiares na condução da propriedade rural. 
Muito atuante na comunidade local foi vereador por três mandatos consecutivos 
contribuindo sobremaneira para o desenvolvimento e progresso do nosso município. 

Até seu falecimento, residiana cidade de Sumaré – SP, 
onde também foi eleito vereador com uma estupenda votação, sendo o 2º vereador 
mais votado, com apenas 10 anos morando naquele município. Deixou a política a 
partir do ano de 2005, mas continuou seu trabalho junto à comunidade localcomo 
voluntário, tornando-se merecedor de todo nosso carinho, apreço e admiração. OSr. 
José Pereira dos Santosera casado com a Sra. Clarinda Dias dos Santos, onde dessa 
união, nasceram os filhos:José Adilson, Maria Daerce e Sandra Regina, além dos 
filhos de coração: Valdir Francisco, Valdinéia e Neide. 

Era um cidadão humilde, trabalhador, cumpridor de 
seus deveres e sempre teve suas atividades pautadas com muita honestidade. OSr. José 
Pereira dos Santos gozava do amor de seus familiares e da estima, respeito e amizade 
das pessoas da nossa comunidade, dentre as quais tivemos a alegria em pertencer. Sua 
partida para junto de Deus deixará muitas saudades. Porém, temos certeza de que será 
sempre lembrado por todos nós através das orações, mostrando que no plano de Deus a 
vida não é tirada e sim transformada. 

Aos familiares enviamos as nossas mais sinceras 
condolências e que a alma doSr. José Pereira dos Santosencontre o seu espaço que já 
estava reservado junto ao Criador. 

Que se dê conhecimento desta à família enlutada. 

Secretaria da Câmara Municipal 
Em de 12 de fevereiro de 2021 
 
_____________________________ 
GERSON CAETANO CREPALDI 
- Vereador - 
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