Câmara lamenta morte de Dr.
Élcio Cordeiro dos Santos
Dr. Élcio em sua última homenagem da Câmara, em maio de
2012/CMA

A Câmara Municipal de Arujá informa com pesar o falecimento do
ex-vereador desta cidade, Dr. Élcio Cordeiro dos Santos. Dr.
Élcio faleceu aos 85 anos, vítima de um infarto fulminante no
último domingo.
Nascido em 06 de março de 1928, no Bom Retiro, se formou em
direito pela PUC, em 1951. Foi procurador da Prefeitura de São
Paulo e assessor do Administrador Regional da Penha. Atuou na
Prefeitura de Arujá a partir de sua criação em 1960, até sua
aposentadoria compulsória, em 1998. Manteve escritório de
advocacia em São Paulo até 1982, quando o transferiu para
Arujá.
No Legislativo, Dr. Élcio foi vereador de 29/08/68 a 31/01/69,
após renúncia do titular José Ferreira Barbosa. Depois foi
eleito vereador na 4ª Legislatura de 1º/02/73 a 31/01/77,
tendo se afastado, neste período, por oito meses, para
tratamento médico.
Participou de atos de relevância do município, entre eles na
doação da área onde hoje está situado o Fórum de Arujá.
Foi fundador do Lions Club de Arujá, sendo seu primeiro
Presidente, em 1963. Depois, participou da fundação do
Hospital Lions Club de Arujá em 1970, sendo advogado do mesmo
por mais de 30 anos.

Foi orador oficial do Desfile da Cidade e do Concurso de
Bandas e Fanfarras e de todas as festividades oficiais da
cidade e um dos fundadores da Associação Comercial de Arujá,
antiga ACIPLA.
Junto com sua esposa Maria José Cordeiro dos Santos, trabalhou
na colocação familiar por mais de dez anos, encaminhando
dezenas de crianças órfãs e abandonadas para adoção.
O velório foi realizado na segunda-feira no Salão Nobre da
Câmara Municipal. O enterro aconteceu às 16h30 do mesmo dia no
Cemitério Central de Arujá.
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