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Assunto: apresenta Moção de Falecimento do Senhor Manoel Cabrera Rodas, genitor 

do Vereador do Município de Novais, Manoel Cabrera Peres.  
 
  
  

Nobre Presidente 
Colenda Câmara,  

 
 
   Nesta oportunidade apresentamos Moção de Falecimento do 
Senhor Manoel Cabrera Rodas, genitor do Nobre Colega Vereador Manoel Cabrera 
Peres, que veio à óbito na data de 14 de julho de 2017. 
   

 É imensurável a dor da perda de um ente querido, ainda mais 
daquele que foi pai e avô dedicado, exemplo de pessoa, que deixou muitas 
lembranças e saudades no seio familiar e na comunidade local após sua partida.   

 
Neste momento em que as palavras não são suficientes para 

descrever a pessoa do Senhor Manoel Cabrera Rodas, que pela sua personalidade e 
valores transmitidos aos seus filhos e netos. 

 
Deixou quatro filhos, Manoel Cabrera Peres, Sineide Cabrera, 

Antônia Cabrera Cussioli e Aparecida Cabrera Lilli, também deixou netos, 
conciliando todos esses papéis além de grande e estimado amigo e companheiro, 
pessoa de relevante importância para comunidade local.   

 
Ao final, reiteramos os mais sinceros sentimentos e condolências 

para o colega, seus familiares e amigos, em razão da pessoa que o mesmo era, por ser 
figura de valor dentro do seio familiar e da sociedade novaense, pela sua 
respeitabilidade, grande pai, avô, nobre cidadão, recordações que ecoaram ao longo 
do tempo da lembrança e saudades. 

 



   Por estas razões, caros colegas, é que se faz necessário registrar a 
presente Moção, visto que Vossa Excelência ter a imagem desta pessoa, que por uma 
infelicidade veio a falecer, como um homem de referência e reputação ilibada.  
 
   Sem mais para o momento, aguarda-se a aprovação do presente 
nos termos regimentais. 
 
   Câmara Municipal de Novais-SP, 04 de agosto de 2017. 
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