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MOÇÃO DE PESAR Nº 16/2014 
 
CONSIDERANDO o falecimento, neste dia 13 de agosto de 2014, do ex-

governador e candidato a presidente Eduardo Campos, aos 49 anos de idade, em trágico 
acidente aéreo, na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. 

CONSIDERANDO que, nascido em 10 de agosto de 1965 em Recife, filho da ad-
vogada, deputada e ministra do Tribunal de Contas da União Ana Arraes de Alencar e do 
escritor Maximiano Accioly Campos, e neto do ex-governador Miguel Arraes e de Célia 
de Souza Leão Arraes, Eduardo Henrique Accioly Campos era um dos mais jovens polí-
ticos brasileiros com vasto currículo na vida pública do país. 

CONSIDERANDO que Campos foi deputado estadual, deputado federal, secretá-
rio da Fazenda, ministro da Ciência e Tecnologia – com apenas 38 anos –, e governador 
de Pernambuco, e que era candidato à Presidência da República nas eleições neste ano 
de 2014, pelo PSB, partido do qual tinha sido presidente nacional. 

CONSIDERANDO que Campos iniciou a militância política no diretório acadêmico 
da Universidade Federal de Pernambuco, onde iniciou o curso de economia e se formou 
com 20 anos, sendo laureado e orador da turma. 

CONSIDERANDO que, em 2002, ao ser eleito para terceiro mandato de deputado 
federal, destacou-se como articulador do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
sendo apontado como um dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso. 

CONSIDERANDO que, em 2006, venceu a eleição para governador de Pernam-
buco com 65% dos votos, e em 2010 foi reeleito com 82%; que na primeira gestão ino-
vou ao colocar na internet as contas públicas do Estado, no Portal da Transparência. 

CONSIDERANDO que Campos, antes de se licenciar como governador, vinha 
cumprindo seu programa de governo, com a construção de três hospitais, 14 Unidades 
de Pronto Atendimento (UPAS), 13 escolas técnicas em todas as regiões do Estado; lan-
çou o programa de segurança “Pacto pela Vida”, que reduziu os índices de criminalidade 
do Estado; ampliou o porto de Suape, construiu o Estaleiro Atlântico Sul e levou a eco-
nomia do Estado a apresentar índices de crescimento econômico superiores aos do país. 

CONSIDERANDO finalmente que Campos realizou uma administração que foi re-
conhecida como uma das mais eficazes do país, sendo premiada pelo Movimento Brasil 
Competitivo; foi considerado pela revista “Época” um dos 100 brasileiros mais influentes 
do ano; e em 2010 por duas vezes ocupou o primeiro lugar no Ranking de Governadores 
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do Instituto Datafolha, chegando ao índice de 80% de aprovação entre os pernambuca-
nos. 

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU e 
demais vereadores abaixo-assinados, apresentam ao Egrégio Plenário, nos termos re-
gimentais, MOÇÃO DE PESAR pelo falecimento do ex-governador e candidato a presi-
dente EDUARDO CAMPOS. Requeremos, ainda, que da presente Moção sejam enca-
minhadas cópias à família enlutada, representada por sua esposa, Renata de Andrade 
Lima Campos, e por seus filhos, Maria Eduarda, João, Pedro, José Henrique e Miguel. 

 
Plenário Mestre Gama, Câmara Municipal da Estância Turística de Embu das Ar-

tes, 13 de agosto de 2014. 
 

 
     ______________________________                 ___________________________ 
            Sandoval Soares Pinheiro                            Luiz Carlos Calderoni 

     Presidente                    Vice–Presidente 
 

    _______________________________                           _____________________________ 
Euclides Pereira dos Santos                       Jefferson da Silva Siqueira 

   1° Secretário                               2º Secretário 

 
VEREADORES: 

 

_______________________       _______________________     ____________________________ 
Carlos Alberto da Silva Noia        Claudinei Alves dos Santos     Edvanildo Ferreira do Nascimento 
 
 
 

_______________________        _______________________     ___________________________ 
Edvânio Mendes dos Santos          Elisabete Alves Carvalho              Gilson Balbino de Oliveira 
 
 
 

_______________________        _______________________     ___________________________ 
  Gilvan Antonio de França              João Bernardino Leite                  Júlio César Campanha 
 
 
 

_______________________        _______________________      
  Pedro Valdir Amaro Gurgel         Rosana Almeida Camargo 
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