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REQUERIMENTO N° 037/2021
PRES TE

Requerido à Mesa, depois de ouvido o Plenário e cumprida às formalidades 

regimentais, que seja consignado na Ata da Reunião Ordinária, "VOTOS DE 

PROFUNDO PESAR" pelo falecimento do SENHOR JOSÉ SEVERINO DA SILVA, 

ocorrido no dia 10 de julho do corrente ano, no bairro de Caueiras, neste 

Município.

Da decisão desta Casa, dê-se ciência a família enlutada, através de sua 

Esposa ALICE JOSEFA DA SILVA e seus filhos.

residência vítima de doenças crônicas , e no dia de sua partida teve uma parada 

cardiorrespiratória , foi para o seio de Abraão aguardar o dia do juízo final, partiu 

deixando um legado muito exemplar para seus filhos e netos. Foi um homem

criança.mais sempre disposto e determinado a vencer na vida, nunca fraquejou em 

seus princípios quando adulto , se interessou por ALICE, uma mulher de boa 

família, cmo quem casou e teve 3 filhos, Josildo, josemir e Josivaldo, com a família 

formada José Pedro, intensificou sua jornada de trabalho e se tornou um 

empresário em nosso município, onde tinha uma pequena frota de Ônibus para 

atender as empresas que existe em nossa região.

JUSTIFICATIVA

Zé P ed ro  do ônibus, como era conhecido faleceu aos 78 anos em sua

criado na vida difícil e muito dura, desde sua infância tendo que trabalhar ainda
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Portanto a mim como vereador, eleito pelo povo e representante legal

do município ,conhecedor do guerreiro que ele foi ,só mim resta apresentar a essa 

Casa uma singela Homenagem, com esse "Voto de Profundo Pesar", que após 

votado será dado ciência a sua esposa Alice Josefa da silva a e seus filhos, losildo 

José da Silva, Josemir José da Silva e Josivaldo José da Silva .

Ante o exposto, peço a Aprovação Unânime dessa Propositura aos Nobres Pares. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal da Aliança, 10 de agosto 2021.

r

ERONILDO MARINHO

Vereador-
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