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DISPÕE SOBRE:- Pêsames à Família do Saudoso CABO PM 

NEOCLAIR SOBRAL GARÇÃO. 

 

 

 

 

 

   Apresentamos ao plenário uma Moção de Pêsames à toda família do 

saudoso CABO PM NEOCLAIR SOBRAL GARÇÃO, cujo passamento incorreu numa 

grande perda, tanto para sua família, como para nossa cidade. 

Os Vereadores infra-assinados vem respeitosamente com amparo do 

Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, submeter ao Plenário a seguinte Moção 

de Pesar:- 

A Câmara Municipal de Vereadores de Sandovalina, vem pela 

presente expressar manifestação de condolências e total apoio aos familiares pelo 

falecimento do Senhor CABO PM NEOCLAIR SOBRAL GARÇÃO, ocorrido no último dia 

04/03/2021. 

JUSTIFICATIVA 

Caros familiares, viemos através deste, expressar nossos 
sentimentos por este acontecimento tão triste, no qual nossa cidade perde uma 
pessoa tão querida e amada, e sua ida nos entristece muito, seus familiares, amigos 
e conhecidos que conviveram com o seu modelo de vida e exemplo sentem a 
profunda falta que deixará com o seu partir de forma precoce, que incansavelmente 
lutou com fé e amor pela profissão de Policial Militar do Estado de São Paulo. 
Gostaríamos de dizer que todos nós estamos a disposição, e a cada dia rezando a 
Deus para que conforte o coração de toda família e amigos, e dizer que infelizmente 
nesse mundo teremos tristezas, dores e pesar.  



Parabéns CABO PM NEOCLAIR SOBRAL GARÇÃO pelo seu 
eximo exemplo de vida e 23 anos de serviços prestados à comunidade. 

Finalizando, solicito ao plenário que seja encaminhada cópia desta 

moção à família enlutada, bem como que se proceda sua publicação, na íntegra, nas redes 

sociais e em jornais de circulação regional. 

Câmara Municipal de Sandovalina, 15 de Março de 2021. 

 

ROGÉRIO ROCHA DE ARAÚJO   ALBERTO LOPES SANFELCI 

Vereadores/Autores     Vereadores/Autores  

 
 
 
 

VEREADORES SUBSCRITORES:- 
 
 

 
LUIZ HENRIQUE ROCHA DA SILVA        EDIZEL RAIMUNDO DA SILVA 
Vereador/Presidente             Vereador/Vice Presidente 

 
 
CLAUDIO SANTANA DA SILVA    JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS 
Vereador/1º Secretário     Vereador/2º Secretário 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLAUDENIR NEVES DA SILVA    CARLOS JOSÉ DA SILVA 
Vereador       Vereador. 
 

 
 
JULIANO BRAZ DE MELO     
Vereador        
 


