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GABINETE DO VEREADOR JOSÉ ALVES PINHEIRO

REQUERIMENTO N° 105/2004

0 Vereador subscrito nesta Casa de Leis, depois de cumpridas as formalidades de 
praxe, REQUER, a esta Presidência que submeta ao Plenário deste Poder Legislativo o 
presente Requerimento, que tem por escopo consignar “MOÇÃO DE APLAUSOS” ao ILM°. 
SENHOR GILSON PESSOA BRANDÃO - Diretor de Desenvolvimento Econômico do 

Município, pelos relevantes serviços prestados ao Município.
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0 homenageado, Senhor Gilson Pessoa Brandão, nasceu no dia 18 de novembro 

de 1947, em Pirassununga, Estado de São Paulo. Formado em Licenciatura curta em 

Português e Inglês.
Possuidor de diversas atividades dentre as quais destacamos: Curso de motores e 

Aeronaves linx na Inglaterra nas empresas Rolls Royce e Westland - período de 1977; 
Aprovado no concurso de oficiais - período de 1981 e nomeado 2o tenente; Curso de 

Aperfeiçoamento em transporte e logística- período de 1984; Assume a divisão de 

Planejamento da Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia - período de 1985; Assume a 

seção comercial da empresa Ancora - período 1994; Chefia a ida de uma delegação a 

comercial da seção Lafayette na Lousiana, onde são afirmados diversos acordos comerciais e 

políticos.
A convite, abandona o trabalho na área de off shore e assume o Cargo de Diretor 

de Desenvolvimento do Município.
Por todo o exposto e em reconhecimento pelo notável desempenho na condução 

da missão que lhe foi confiada, onde tem demonstrado incomparável dedicação e eficiência, é 

que conclamo meus nobres Pares à aprovação da presente MOÃO DE APLAUSOS.
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