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Assunto:     Apresenta Moção de Pesar manifestando solidariedade à Família 
pelo falecimento do Sr. Emanuel Pires Barbosa. 

 
Nobres Colegas 
Colenda Câmara,  

 
 

O Vereador que esta subscreve, vem na forma regimental e depois de 
ouvido o E. Plenário desta Casa, vêm manifestar sua solidariedade e encaminhar 
a presente requerendo que seja consignada na ata dos trabalhos desta Sessão 
Ordinária uma Moção de Pesar à Família Barbosa, pelo falecimento do Sr. 
Emanuel Pires Barbosa, Delegado de Polícia, ocorrido no dia 02 de maio de 2021. 

 
MENSAGEM 
 
Faleceu no dia 02 de maio de 2021 do corrente ano, o Sr. Emanuel 

Pires Barbosa, deixando sua família, parentes e demais amigos.  
Pessoa bastante conhecida e respeitada por sua conduta de dedicação 

à família e a comunidade. Ele, natural de Catanduva, ingressou na Polícia Militar 
do Estado de São Paulo na extinta Força Pública Nacional. Na corporação atuou 
no Palácio dos Bandeirantes, 9º Batalhão de Choque Turucuvi, 8º Batalhão 
Policial de Campinas, 13º Batalhão da Polícia Militar de Araraquara e, em 1970, 
veio para o 17º Batalhão de São José do Rio Preto tendo atuado como cabo e 
comandante em Catiguá, Paraíso e Olímpia.  

Deixou a PM em 1976 para assumir o cargo de investigador da Polícia 
Civil, no Deic- Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo, e 
depois de algum tempo, sendo transferido para a delegacia de Catanduva, sua 
terra Natal, atuando no então Setor de Investigações Gerais, a atual Delegacia de 
Investigações Gerais (DIG). Atuou ainda, em diversos municípios da nossa 
região, sempre exercendo suas funções de forma exemplar, onde se desconhece 
a existência de qualquer ato que possa desabonar sua conduta profissional e 
pessoal.  

Tanto é que o Sr. Emanuel, no ano de 1999, por meio do Decreto 
Legislativo nº 02/99, de 23 de novembro de 1999, recebeu desta Colenda Casa, o 
Titulo Honorário de Cidadão Novaense.  

 



Recebendo ainda; 
 
O Título de Cidadão Elisiarense em 2014; 
O Título de Cidadão Paraisense,  
Recebeu em Buritama Congratulações pelo esclarecimento de um caso 

que chocou a cidade; 
Recebeu em Catanduva em 17 de setembro 1996 a “Medalha 14 de 

Abril, e por fim 
Recebeu em 09 de maio de 2014, do Comandante da 1ª Companhia da 

Polícia Militar, juntamente com o efetivo operacional do 2º Grupamento da Polícia 
de Elisiário, a homenagem pelos préstimos, orientação e acima de tudo pelos 
relevantes serviços em prol da Segurança Pública. 

Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos, 
nos deixando como exemplo seu modelo de vida enquanto cidadão de bem, 
homem de fé e alicerce da família. 

Sabemos que a vida tem vários mistérios, e o maior deles é a morte. 
Nunca podemos entender o porquê destes entes tão amados terem partido. A dor 
sentida é imensurável. Nestas horas não há nenhuma palavra que possa ser dita 
que seja capaz de confortar os corações destes familiares e amigos, tudo parece 
perder o sentido e ficar pequeno distante de tamanho sofrimento. 

Não há nada capaz de reparar estas perdas, mas em nome do amor de 
quem fica, e em honra da memória dos que se foram, é preciso continuar vivendo. 
É preciso transformar o luto em uma luta pela vida e pela felicidade, e transformar 
a dor em saudade e serenidade. 

Sua morte enluta não somente seus familiares e amigos, mas toda a 
sociedade que lamenta a perda de um cidadão exemplar na honestidade, no 
caráter e na honra. 

Aos seus familiares, nossas sinceras condolências reiterando que esta 
Câmara não poderia deixar de se associar ao seu pesar. Manifestamos nosso 
profundo respeito e rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. 
Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, 
primando o amor a Deus sobre todas as coisas. 

 
   Câmara Municipal de Novais-SP, 14 de maio de 2021. 
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