EXCELENTÍSSIMA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS FRONTEIRAS ESTADO DE SÃO PAULO.
MOÇÃO Nº 15/2021
MOÇÃO DE PESAR

Os Vereadores da Câmara Municipal de Três Fronteiras SP, no uso das atribuições legais, etc...
Apresentam à Mesa, ouvido o Plenário, respeitadas as
formalidades regimentais, MOÇÃO DE PESAR, à família do Dr. APARECIDO DONIZETI
CARRASCO, pelo seu passamento ocorrido dia 12 de maio de 2021.

Aparecido Donizeti Carrasco, Cidinho Carrasco, como era conhecido por todos, deixou esposa, e
dois filhos; Esposa Zirdinha, filhos Guilherme e Francisco, foi prefeito por dois mandatos (1989 a
1992 e 1997 a 2000, foi presidente da AMOP – Associação dos Municípios do Oeste Paulista,
num dos momentos mais importantes dessa entidade, quando da luta pela construção da ponte
rodoferroviária sobre o Rio Paraná. Foi também presidente do Consórcio Intermunicipal que
agregava 25 municípios da região, e explorava a pedreira de basalto em Três Fronteiras, de
onde eram extraídas as pedras utilizadas em obras públicas e na pavimentação asfáltica de
todas as cidades da região de Jales e Santa Fé, inclusive nas vicinais. A disputa política em Três
Fronteiras era folclórica e muito intensa. Segundo relatos foram incontáveis viagens a São Paulo
e a Brasília, em busca de conquistas para nossa cidade e região, num golzinho que nem ar
condicionado tinha. Do hotel Columbia na rua dos Timbiras, onde fizeram vários amigos. Três
Fronteiras deve ao Cidinho muitos anos de sua dedicação, na construção, no término ou na
recuperação de muitas obras importantes da nossa cidade, tais como, por exemplo, o término
do prédio da prefeitura, do velório municipal, o recape da vicinal para Palmeira D’Oeste, de
grande parte do asfaltamento urbano, do plantio de mangueiras na margem do acesso prefeito
Ângelo Fernandes Marconcini, à rodovia dos Barrageiros. Nova Canaã também lhe deve, foi de
sua luta, para fazer com que o deputado Edinho colocasse no projeto de lei estadual de criação
de novos municípios, que a exigência seria de no mínimo mil eleitores, para que se
transformasse em município. Sem isso Canaã não conseguiria. E necessário destacar, foi um
amigo das pessoas do seu convívio, ajudou muita gente. Não foi sem defeitos e erros, que
todos nós estamos sujeitos a equívocos, enquanto viventes, mas mais procurou acertar, do que
errar. Sua vida não foi fácil, mas procurou ser leal e fiel ao que acreditava. Esse é o seu legado.
Esse foi o Cidinho, de quem sempre lembrarei e contarei, dentre outras boas histórias. O
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General Maximus Meridius (personagem representado pelo ator Russell Crowe no filme “O
Gladiador”) quando gritou: “Tudo que fazemos na vida, ecoa na eternidade...” (provavelmente
baseada na frase dita pelo verdadeiro Marcus Aurelius: “What we do now echoes in eternity”)
quis certamente motivar seus homens na eminência da batalha, fortalecendo a sua fé. E
continuou: “Conheci um homem que disse uma vez que a morte sorri a todos nós. Tudo que
podemos fazer é sorrir de volta...” pedindo com fervor: “Senhor proteja a minha família, para
que um dia eu possa abraça-los novamente...”. Com certeza esse é o mesmo sentimento de
crença deixado pelo Cidinho à sua dedicada mulher Zirdinha Lacerda e seus queridos filhos
Francisco e Guilherme, que sentirão a sua falta pelo resto da vida, mas que de sua história
podem se orgulhar e honrar, até que um dia, possam abraça-lo novamente.

Vítima da Covid-19, o médico estava hospitalizado, mas não resistiu à gravidade da doença,
que tantas vítimas vem fazendo por todo o globo terrestre. Pertencia ao Rotary Club de São
José do Rio Preto, presidido por Rosana Cristina Poli Belluco. Em Santa Fé do Sul, amigos do
Dr. Anníbal Correa relataram que em mensagens que “além de bom Médico foi um grande
empreendedor em Santa Fé. Eles lembraram que na década de 80 ele foi o grande percursor
do agronegócio no município com suinocultura e granja de galinha poedeira.
Dr. Aníbal também construiu um Hospital, hoje instalado o Hotel Solar de Pedra, e a
residência que foi por muito tempo a mais bela e maior construída na esquina das ruas 7
com a 6.
Chegou ter uma clínica em Três Fronteiras, onde a esposa dele atendia os trifronteiranos.
Que se dê conhecimento da presente MOÇÃO à família enlutada.
Plenário “Vereador Natal Déo”, 31 de março de 2021.

LUCIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara
MOÇÃO DE PESAR 15/2021

JORGE DONIZETE SIQUEIRA
Vereador
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JOSE MARCIO LOPES DA SILVA
Vereador

LINDOMAR MANOEL JOAQUIM
Vereador

MARCELO VICENTE
Vereador

MARIENE APARECIDA MAIA DOS SANTOS
Vereador

RUBENS DE MELLO TEIXEIRA DA SILVEIRA
Vereador

VAGNER VINICIOS DA COSTA
Vereador

WASHINGTON ROBERTO AZEVEDO
Vereador
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