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EGRÉGIO PLENÁRIO, 

A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, obedecendo as 

disposições regimentais e após ouvido o Soberano Plenário desta Casa, faz constar 

em seus anais a indicação do Vereador PÉRICLES RAMALHO BAUAB, para 

encaminhamento de Requerimento De Pesar aos familiares, pelo falecimento do Sr 

Renê Frederico de Almeida e Melo, irmão do Excelentíssimo Senhor Prefeito de Mogi 

das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), que faleceu neste domingo (3), aos 49 anos. Ele 

enfrentava um câncer. 

Pessoa querida no município, o falecido era pai, esposo, 

filho, irmão, amigo, advogado Pós graduado em Processo Civil pela Faculdade 

Damásio se Jesus, piloto profissional e apaixonado por corrida de automobilismo. 

Renê foi fundador do Jeep Clube de Mogi das Cruzes. 

Renê e Marcus Melo foram vencedores do Rally dos Sertões por duas vezes, em 2001 

e 2002. 

Na corrida da vida seu pior adversário foi o câncer, e, 

mesmo com todo sofrimento, nunca se entregou, pelo contrário, foi um vencedor, I4 

bravamente, foi valente, contagiando todos com seu bom humor, otimismo e alegria, 

conforme relatou seu irmão, Prefeito Marcus Melo, em sua homenagem p 

facebook. 

Registramos, por meio deste, nossos sentimentos d 

ar, em especial ao nosso amigo Prefeito Marcus Melo, familiares e amigos, nesse 

rnometo de /Øor que com o tempo se revertera em saudades e boas lembranças 

/ 
daqu 4 iverarn o privilégio de c nhece-lo. 
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Que Deus nesse momento alcance o coração de todos os 

familiares e amigos levando sua infinita consolação. 

Solicitamos o encaminhamento deste Requerimento de 

Pesar aos familiares, transmitimos as sentidas condolências do Legislativo Mogiano 

pelo lutuoso acontecimento, que deixa uma lacuna em nossa sociedade. 

Plenário "Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda", 05 de Maio de 2020. 

Dr. PÉRICLES BAUAB 
Vereador — PL 

CUCO PEREIRA 
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