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Senhores Vereadores:

Em conformidade com o Regimento Interno dessa Edilidade, apresento 
para apreciagao do egregio Plenario, observadas as formalidades regimentais, a 
presente Mopao de Pesar e que seja registrado nos Anais desta Casa, votos de 
Pesar pelo falecimento aos 60 anos de idade do Empresario e ENGENHEIRO 
ANTONIO GARRIDO FILHO, conhecido popularmente como TOTY, era filho do 
Primeiro Prefeito de Cajamar Sr. Antonio Garrido e da Sr3 Dirce Garrido, casado 

Professora Neiva parecida de Moraes Garrido no qual foram agraciados 
casal de filhos Antonio Garrido Neto e Ana Luiza Moraes Garrido, tendo 

seu falecimento ocorrido no dia 29 de outubro do corrente ano.

E com profundo sentimento que o Poder Legislative do Municipio de 
Cajamar, vem prestar seus votos de pesar a familia GARRIDO, sendo o mesmo 
de familia tradicional de Cajamar, conhecido pela sua alegria e irreverencia junto 
aos amigos, sempre firme com palavras construtivas e de apoio.

O ENGENHEIRO ANTONIO GARRIDO FILHO era urn empresario 
dedicado a sua empresa NETAN ENGENHARIA, formado pela Faculdade de 
Santos, apaixonado pela Engenharia Civil deixou sua marca em diversos 
Estados do Brasil, principalmente no Interior de Sao Paulo, na Netan e junto aos 
colaboradores. Sua ausencia deixara uma lacuna de saudades.

Sua morte enluta, nao so seus familiares e amigos, mas toda Cajamar 
que lamenta a perda de seu ilustre filho e cidadao Cajamarense. Ele foi urn 
cidadao exemplar, honesto, de carater e honra ilibados

Aos seus familiares, principalmente a sua esposa e filhos, o nosso 
fraternal abrago com votos de pesar, reiterando que esta Camara nao poderia 
deixar de se associar a sua consternagao.

Manifestamos nosso profundo respeito, rogando a Deus que traga 
conforto aos coragoes enlutados. Desejamos que a paz, o console e a forga da 
fe reinem no meio de todos, prevalecendo o amor de Deus sobre todas as 
coisas.
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Portanto, e justo que se faga esta homenagem postuma, dando-se 
conhecimento da mesma a farmlia enlutada. Diante do exposto, solicitamos a 
aprovagao pelo Plenario desta Egregia Casa Legislativa, encaminhando-a aos 
seus familiares proximos e a Empresa Netan Engenharia.
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Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 08 de novembro de 2021
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Oflcio n° 251 - GP

Cajamar, 11 de novembro de 2021.

Prezado Familiares

Encaminhamos a Vossa Senhoria, copia autenticada da Mogao de 
Pesar n° 04/2021, de autoria do nobre Vereador Eder da Silva Domingues (Edinho), 
bem como consignado em Ata dos trabalhos da 17° Sessao Ordinaria realizada no dia 
10 de novembro de 2021, um voto de profundo pesar pelo falecimento do Engenheiro 
ANTONIO GARRIDO FILHO, ocorrido no dia 29/10/2021.

Na oportunidade, apresento-lhes os meus votos de pesar e tristeza,
pela irreparavel perda.

RIGUES
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A
llustrissima Familia de
ANTONIO GARRIDO FILHO,
Cajamar SP.
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