
MOÇÃO N.º 36, DE 2015 

 

Consigna votos de pesar pelo falecimento do 
Professor Marcelo Eduardo Borges Pereira.  

 

  Senhor Presidente, 

 

  Causou-nos profunda consternação a notícia do falecimento do Professor 
Marcelo Eduardo Borges Pereira, ocorrido na Cidade de Uberlândia, no último dia 8 de outubro.    

 Nasceu em 23 de julho de 1971 e membro de tradicional família indianopolense.  
Seu pai, senhor Amélio Pereira dos Santos, é produtor rural e ex-vereador do Município. A 
mãe, senhora Marina Célia Borges Pereira, foi inspetora de ensino da rede municipal por muitos 
anos, cargo no qual se aposentou. Os irmãos Márcio Humberto Borges Pereira, Mara Rúbia 
Borges Pereira e Maria Amélia Borges Pereira são educadores com relevantes serviços 
prestados na área do ensino.  

 O Professor Marcelo, seguindo o exemplo de seus familiares, dedicou-se ao 
ensino. Foi professor de matemática na rede municipal de ensino desde janeiro de 1993, 
portanto, há mais de vinte e dois anos. 

 Era professor carismático e sabia conquistar a amizade e o reconhecimento de 
seus alunos. Com isso, conseguiu ensinar matemática de maneira mais fácil e agradável.   

 Foi uma pessoa que angariou grande número de amigos, devido ao seu jeito 
simples e acessível.  

 A comoção que sua morte provocou, inclusive com grande repercussão nas redes 
sociais, é reveladora do quanto ele era querido pelos alunos, amigos e colegas de trabalho.  

 Por essa razão, requeremos à Mesa Diretora, na forma regimental e depois de 
ouvido o Plenário, que conste de ata dos trabalhos voto de profundo pesar pelo falecimento do 
Professor Marcelo Eduardo Borges Pereira, dando-se ciência dessa deliberação à família 
enlutada.  

Sala das Reuniões, 19 de outubro de 2015.  
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