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MOÇÃO DE PESAR: 
 

Externar as sinceras condolências ao Exmo. Sr. José 

Fernando Andrade Geribello – pelo seu passamento 

em 19 de novembro de 2017. 

 
Senhor Presidente 
Nobres Pares 
 

                           Não poderia a Egrégia Casa de 

Leis deixar de registrar esta lamentável perda, não só 

no seio familiar, mas, na comunidade queluzense e 

Bairro União, que tão bem o estimava e tanto 

trabalhou. 

                       

                            Nesta noite em que 

apresentamos nossas condolências ao ex Vereador e ex 

Presidente desta Casa de Leis, nós Legisladores não 

poderíamos deixar de homenageá-lo, retratando um 

pouco de sua história e também como Cidadão 

Queluzense (Decreto Legislativo nº 004/1996). 

 



 1993 a 1996 – Tomou assento na Câmara 

Municipal JOSÉ FERNANDO ANDRADE 

GERIBELLO, nascido em São Paulo, no dia 16 de 

outubro de 1947. Casado com Vera Lúcia Leonel 

Geribello. Pai de três filhos: Luciana, 

Fernandinho e Fábio. Hoje, também avô. 

 1997 a 2000 – Foi eleito Presidente da Câmara 

Municipal – Biênio 1997/1998, Realizando 

grandes transformações na Casa de Leis, 

principalmente sua independência financeira. 

 2001 a 2004 – Atuou de forma arrojada nos 

trabalhos em prol da coletividade, mostrando seu 

conhecimento nas questões do Legislativo, 

contribuindo com suas opiniões e projetos pelo 

crescimento do Município. 

 2009 a 2012 – Sendo eleito pela 4ª vez e 

fazendo parte da Mesa Diretora como 1º 

Secretário ao lado do então Presidente João 

Antônio, não mediu esforços pelo desempenho 

funcional do Poder Legislativo, orientando, 

opinando e ao mesmo tempo, mediador nas 

questões mais arrojadas. Assim é você, que 

enquanto Vereador foi independente, atuante, 

polêmico e sempre teve coragem de concordar 

com o que considerava certo e ao mesmo tempo, 

discordar do que considerava errado. Agiu com 

conhecimento de causa, sempre desarmado de 

ódio ou rancor. Exatamente um fiscal do povo, 

homem probo e íntegro, que honrou nestes quatro 



mandatos sua posição de trabalhar com o povo e 

pelo povo.  

Fernandão sempre foi à  luta 

com determinação, abraçou a vida com ousadia e a viveu 

com intensidade junto dos seus e para todos que 

puderam conhecê-lo na mesma grandeza foi prestativo, 

pois, o triunfo pertence a quem se atreve e vive para 

servir.  

 

“A amizade é um amor que nunca morre”. (Mário 

Quintana).  

        

                                AO AMIGO, VEREADOR, 

COMPANHEIRO, GUERREIRO E ARROJADO, PAI, 

ESPOSO, HOMEM E MENINO... ASSIM É VOCÊ 

FERNANDO, OU SIMPLESMENTE FERNANDÃO, 

externamos com saudades as sinceras condolências do 

Poder Legislativo Queluzense, na 17ª Legislatura. 

             

                                                

                                    Respeitosamente, 

 

      SILVIO JOSÉ BUENO 

      Vereador DEM 

 

Kacia Maria Nemetala Macedo  Paulo Roberto da Silva 

 



Adalberto Rodrigues da Silva Paula Elias da Silva 

 

Carlos Mateus Gomes Garcez   Luis Fernando Paulino 

 

Luis Gustavo Silva Ribeiro  João Batista Ribeiro Filho 

                       


