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Moção de Pesar Nº 09/2020 

 
 

Os membros da Câmara Municipal de Poço Verde/SE, comovidos pelo falecimento 

repentino do senhor José Silva Santana, conhecido como “Zé de Mira”, ocorrido em 09 de Abril 

de 2020, no uso de suas atribuições legais, apresenta neste ato, ao soberano Plenário a presente 

MOÇÃO DE PESAR. 

 

O saudoso Zé de Mira, como era carinhosamente conhecido, segue seu destino em 

virtude das fatalidades que nos são impostas na vida que e fogem a compreensão humana, mas a 

certeza da sua estada com o Deus Criador, confortará os seus familiares e amigos a cada dia. 

 

Zé de Mira desempenhou por muitos anos a função de marchante na região do 

Distrito de São José e também na sede do município. Ele também foi servidor público estadual, no 

fórum municipal, local onde trabalhou até se aposentar.  

 

Um homem muito simples, muito religioso, de conduta exemplar, honesto e que 

criou e educou os filhos com muito carinho e amor, e por isso, todos os seus filhos, netos, 

familiares e amigos que tiveram o privilégio e a oportunidade de conhecê-lo mais de perto sentirão 

muitas saudades. 

 

Diante do exposto, e considerando o infausto acontecimento, a Câmara Municipal 

de Poço Verde não poderia deixar passar em albis. 

 

Dessa forma, requer depois de ouvido o soberano Plenário desta Casa, que conste 

na ata de nossos trabalhos desta noite de 14.04.2020, manifestações de profundo pesar pela morte 

de José Silva Santana, dando-se ciência dessa deliberação a sua família enlutada, em especial a 

José Orlando Santana funcionário desta Casa. 

 

 

Plenário da Câmara Municipal de Poço Verde, em 14 de abril de 2020.  
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