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MOÇÃO Nº 015/2021 
 
 
 
 

APRESENTAMOS À MESA, uma vez ouvido o 
Douto Plenário e dispensadas as formalidades regimentais, MOÇÃO DE 
PROFUNDO PESAR E CONSTERNAÇÃO à Família MOREIRA DE FREITAS, 
pelo falecimento do Sr.JOVINO MOREIRA DE FREITAS, ocorrido no dia08 de 
abrilde 2021. Nascido emNova Independência– SP, residia ultimamente na cidade de 
Dracena onde atuou como policial militar por trinta anos, passando para a reserva já 
comotenente no ano de 2004. Nos tempos da ativa, fazia um programa de rádio diário, 
com as principais noticias policiais. Era um apaixonado pela música sertaneja, e no 
auge dos bailes da 3º idade apresentava-se com seu conjunto: “Os galantes do Forro”, 
além de nos últimos anos, ter formado juntamente com seu filho a famosa dupla, 
“Vino e Victor”. 

Comandou também diversos outros programas, tanto 
no rádio, quanto na tv, contribuindo para trazer grandes shows para a cidade, com 
destaque para a cantora Perla e a dupla Jad e Jefferson. Por outro lado era conhecido 
na região por organizar excursões periódicas para as cidades de Aparecida, Santo 
Expedito, Lagoa Santa e Trindade, além de Maracaí cidade do menino da tábua. OSr. 
Jovino Moreira de Freitasera casado com a Sra. Aldinir Brasil Rígolo de Freitas, onde 
dessa união, nasceram os filhos:Victor e Mirian Maria, nutricionista em nossa 
Prefeitura, deixa ainda o neto Hector, a nora Eliana e o genro Emanuel. 

 

Era um cidadão humilde, trabalhador, cumpridor de 
seus deveres e sempre teve suas atividades pautadas com muita honestidade. OSr. 
Jovino Moreira de Freitasgozava 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. Jovino Moreira de Freitasencontre o seu espaço que já 
estava reservado junto ao Criador. 

 

Que se dê conhecimento desta à família enlutada. 
 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em de 23 de abril de 2021 
 
_____________________________ 
LUZIA MOREIRA DOS SANTOS 
- Vereadora - 
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