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Assunto:     Apresenta Moção de Pesar manifestando solidariedade à Família pelo 
falecimento do Sr. Bruno Covas Lopes, Prefeito da cidade de São Paulo. 

 
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 Covas, pelo falecimento do Sr. Bruno 
Covas Lopes, Prefeito da Cidade de São Paulo, ocorrido no dia 16 de maio de 2021. 

 
 
MENSAGEM 
 
 
Faleceu no dia 16 de maio de 2021 do corrente ano, a Sr. Bruno Covas 

Lopes, 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 Santos, era formado 
em direito pela Universidade de São Paulo e em economia pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo.  

Entre outros cargos, foi deputado estadual, secretário estadual de Meio 
Ambiente de São Paulo, presidente do Juventude do PSDB e deputado federal. Em 
2015, foi sub-relator da Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras e membro 
da Comissão Especial da Maioridade Penal. Em outubro de 2016 foi eleito vice-
prefeito da cidade de São Paulo, na chapa de João Doria. Assumiu a prefeitura em 6 
de abril de 2018, em razão da renuncia de Doria. Em 2020, Covas foi reeleito 
prefeito de São Paulo, tendo conseguido o feito inédito de vencer em todos os 
distritos eleitorais da cidade no primeiro turno. 

Teve um filho chamado Tomás Covas Lopes, com sua ex-mulher Karen 
Ichiba. 
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Pontif%C3%ADcia_Universidade_Cat%C3%B3lica_de_S%C3%A3o_Paulo


Após travar uma tremenda luta contra o câncer, nos deixou dia 
16/05/2021. Entretanto, mesmo que embora tenha ido, nos deixou uma bela história 
de superação e amor a vida, por tudo aquilo que muito construiu e ensinou.  

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, 02 de junho de 2021. 
   

 
 

MARCOS ROGÉRIO RODRIGUES DE ARAÚJO 
Vereador 

 
 


