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CÂMARA MUNICIPAL DE ALFENAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

MOÇÃO 14/2020

Os Vereadores que subscrevem a presente, propõem, após ouvido o
Plenário e nos termos do artigo 109 da Resolução n- 04/2016 - Regimento Interno
desta Casa Legislativa, com pedido de inserção em ata, que seja encaminhada a
presente MOÇÃO DE PESAR à família do ex-Prefeito e ex-Vereador, Dr. Hesse Luiz
Pereira, em virtude do seu falecimento ocorrido em 13 de junho de 2020, nos
seguintes termos:

CONSIDERAÇÕES

O Senhor Ex-Prefeito e Ex-Vereador de Alfenas, Dr. Hesse Luiz Pereira,

faleceu em 13/06/2020, nos deixando um legado que jamais será esquecido. Sua
história irá percorrer não só o patrimônio imaterial de Alfenas, mas sim de todo país,
pois suas qualidades de administrador são exemplares a qualquer agente político ou
administração pública.

Podemos assertivamente dizer que o Sr. Hesse é um dos fundadores da
nossa cidade, contribuindo enormemente para o crescimento e expansão do
município, sempre pautado pela ética, honestidade e grande saber jurídico e
contábil.

D Poder Público perde um grande líder, o desenvolvimento empresarial
perde um grande comerciante e a população perde um valioso cidadão, ressaltando,
como dito, fica um legado sem igual, com um arcabouço que deve inspirar toda
população brasileira.

Hesse exerceu seu último mandato na função de Vereador na Legislatura
2013/2016, sempre mantendo sua consciência iluminada, além da ótima condição
de pensamento e com o vasto conhecimento que lhe era peculiar.

A Câmara Municipal, através de todos parlamentares e servidores,
lamentam profundamente o falecimento do Sr. Hesse Luiz Pereira, bem como
encaminha esta moção de pesar aos familiares, e desejando força a todos e um
fraterno abraço de agradecimento por tudo que esse nobre cidadão fez por nós.
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