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Considerando que o senhor José Ely de Miranda, mais conhecido por Zito, sempre 

foi muito estimado e querido em nosso município e em nosso país, tendo sido um 

exemplo de esposo e pai de família.  

 

Considerando que foi um exímio jogador de futebol do Brasil,  um dos grandes 

ídolos do Santos e de nosso país, muito contribuiu para a história do futebol. Sempre 

atuou com grande liderança. 

 

 Considerando que participou de diversas conquistas de campeonatos e torneios. 

Teve grande destaque na Seleção Brasileira, participando das conquistas das Copas do 

Mundo de 1958 e 1962. 

 

Considerando que ficamos com imensa tristeza e consternados com a sua partida, 

eu e os demais vereadores desta Casa, não temos palavras que possam confortar os 

familiares, estendemos nosso abraço e nossa fé que os entes queridos permanecerão para 

sempre conosco, na paz de Deus e em nossos corações. 

 

Estará em nossas lembranças pela garra, coragem e por nos trazer boas e alegres 

recordações. 

 

Apresentamos à Mesa, Moção de pesar pelo falecimento do Senhor José Ely de 

Miranda, ocorrido no dia 14 de junho do corrente ano.  

 

 Que Deus abençoe e conforte a família. 

 

 Esta casa associa – se sensibilizada à família enlutada. 
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 Que desta se dê conhecimento a família. 

 

 

Plenário Vereador João Caltabiano, 22 de junho de 2015. 

 

 

Vereador Joel Polydoro  

              Autor da Moção 

 

 

Vereador Benedito Moreira Gonçalves 

 

Vereador Isaias Eleutério da Silva 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte Vereadora Sheila Kelly Torres 

 

 

Vereador José Augusto Coelho Pereira          Vereadora Maria de Lourdes dos Santos              

 

 

Vereador Jefferson Vilela dos Santos Vieira      Vereador Célio Francisco de Oliveira  

 

 

 

 


