Ata da 1ª Sessão Solene de Homenagem Póstuma da Câmara
Municipal de General Salgado.
Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, nas
dependências do Velório Municipal da cidade de Neves Paulista/SP, sita na
Avenida Paulo Viscardi, nº 43-247, às 16:00 horas, reuniu-se os Vereadores da
Câmara Municipal de General Salgado, em Sessão Solene de Homenagem
Póstuma, sob a Presidência do edil Marcos Antonio de Alencar, secretariado pelo
Vereador Ramiro Murilo de Souza. Registrado a ausência dos demais Vereadores,
tendo em vista compromissos assumidos anteriormente; do senhor Leandro
Rogério de Oliveira, Digníssimo Prefeito Municipal de General Salgado; e do
senhor Mauro Gilberto Fantini, ex-Vereador e ex-Prefeito Municipal também do
Município de General Salgado. Em seguida, reuniu-se os edis da Câmara
Municipal de General Salgado em Sessão Solene de Homenagem Póstuma ao exVereador e ex-Presidente da Câmara Municipal de General Salgado, senhor José
Carlos Munhos, falecido no dia 19 de abril de 2018, às 23:00 horas do dia 19 de
abril de 2018, aos 68 anos de idade. A seguir, o senhor Presidente, invocando a
proteção de Deus, declarou aberta a presente Sessão. Em seguida, o senhor
Presidente determinou ao edil Ramiro Murilo de Souza que fizesse a leitura da
homenagem ao saudoso senhor José Carlos Munhos. Ato contínuo, o senhor
Presidente passou a palavra ao senhor Fabiano Munhos, filho do saudoso José
Carlos Munhos, o qual fez um belíssimo pronunciamento e uma emocionante
homenagem ao seu querido pai, agradecendo pelo pai perfeito e presente que teve
em sua vida, manifestando todo seu agradecimento por todos os sonhos que foram
realizados através de seu saudoso pai. Prosseguindo o senhor Presidente,
Vereador Marcos Antonio de Alencar franqueou a palavra para quem dela quisesse
fazer uso. Usou da palavra o senhor Prefeito Municipal de General Salgado,
Leandro Rogério de Oliveira, o qual cumprimentou toda família enlutada e
manifestou todo seu carinho e toda sua consideração pela pessoa do saudoso
José Carlos Munhos. Ato contínuo, o senhor Presidente, Vereador Marcos Antonio
de Alencar usou da palavra transmitindo a toda família seus sinceros sentimentos
e demonstrando toda sua admiração e respeito pelo saudoso José Carlos Munhos.
A seguir, usou da palavra o senhor Mauro Gilberto Fantini, digníssimo ex-Vereador
e ex-Prefeito Municipal do Município de General Salgado, o qual transmitiu à
família enlutada seus votos de condolências, demonstrando todo seu respeito e
admiração à pessoa do saudoso José Carlos Munhos, pela sua dedicação e por
sua sincera amizade dedicada a tantos anos. Ninguém mais querendo usar da
palavra o senhor Presidente fez os agradecimentos de praxe e declarou encerrada
a Sessão às 16h20min. Para constar, lavrou-se a presente Ata que após lida vai
devidamente assinada. Sala das Sessões, 20 de abril de 2018.

