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MOÇÃO DE PESAR N"02/2015

Com o acatamento e respeito próprios do momento, apresentamos à família do ExVereador desta Casa e Ex- Prefeito, o Senhor Pedro Dias Bicalho Filho, nossos votos de
pesar pelo seu lamentável falecimento, ocorrido na data de 15 de maio de 2015.

o Senhor

Pedro Dias Bicalho Filho nasceu em Santa Rita de Pacas, Distrito de Santa

Bárbara, hoje São Gonçalo do Rio Abaixo, em 17 de julho de 1911. Filho de Pedro Dias
Bicalho e Lucinda Soares Fonseca. Em 1934 casou-se com Ruth Pessoa Bicalho, com
quem teve 5 filhos. Em 17/02/1945 sua esposa Ruth veio a falecer. Casou-se pela
segunda vez em 30/07/1947, com Lícia Moreira Bicalho, com quem teve 9 filhos. Ficou
casado com Lícia por 62 anos até que a mesma veio a falecer em 02 de maio de 2010.
A partir de 1943 até poucos anos antes de seu falecimento ficou responsável pela
manutenção da Igreja de Santa Rita de Cássia, na Comunidade de Pacas, conforme
documento assinado pelo seu pai e com o "de acordo" do Padre João.
Em 1963 foi eleito vereador (vice-presidente)

e em 1967 foi eleito Prefeito de São

Gonçalo do Rio Abaixo. Dentre suas realizações, pode-se destacar a construção de rede
de água potável, a rede de esgotos, bueiros, diversas pontes, 04 escolas, ampliação da
rede de energia elétrica, torre transmissora de televisão e aquisição do primeiro veiculo
automotivo da prefeitura - um caminhão. Tu(Jo isto realizado com escassos recursos
financeiros.

carta datada de I4/0 III 971, pelo Senhor João Nepomuceno Miguel. Em seu mandato
recebeu a primeira visita de um Governador de Estado, Doutor Israel Pinheiro, em São

Em 2011 foi homenageado nesta Casa com o Título de Honra ao Mérito.
Firme na fé e muito devoto de Santa Rita, encontrou forças para sua caminhada,
preservando seu caráter, espírito de liderança, alegria. Foi um exemplo de vida para toda
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sua família. A sua história de vida mostrou o homem que foi como cidadão benfeitor de
nossa cidade, tanto na vida pública quanto na vida privada.
Após tramitação de praxe, requeremos que seja remetida cópia da presente à família
enlutada.

Sala de sessões, 21 de maio de 2015.
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