
 

 

 

 

 

 

Requerimento nº 78, de 2019 
 

Propõe um voto de pesar pelo falecimento do Dr. Renato Tuma, 
advogado, ocorrido dia 02 de Janeiro de 2019. 
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REQUERIMENTO Nº 78, DE 2019 

 

Requeremos, nos termos do artigo inciso IX do artigo 165 
da XIV Consolidação do Regimento Interno, que seja consignada na ata dos 
trabalhos desta Assembleia Legislativa uma manifestação de pesar pelo 
falecimento do Dr. Renato Tuma, advogado, ocorrido dia 02 de Janeiro de 
2019. 

Requeremos, ainda, que desta manifestação seja dada 
ciência à família enlutada, através de sua esposa Sra. Vivian Tuma, à Alameda 
dos Aicás, nº 491 - apto. 91, Bairro Indianópolis, CEP: 04086-001 - São 
Paulo/SP. 

JUSTIFICATIVA 

Faleceu no dia 02 de Janeiro do corrente ano, aos 85 
anos de idade o advogado, Dr. Renato Tuma. Nascido em 01 de Junho de 
1933, em São Paulo, Capital, era filho de Zike Tuma e América Trabulsi Tuma. 
Desde cedo esse garoto esperto, inteligente, aos 11 anos já ficava ao lado de 
seu pai e dos outros 3 irmãos na loja da família da Rua 25 de Março. Jovem 
ainda decidiu estudar Direito no Rio de Janeiro. Quando voltou começou a 
trabalhar na Câmara Municipal de São Paulo e pouco depois passou em um 
concurso e tornou-se servidor do Legislativo, aí permanecendo por 38 anos. 
Deixou a Câmara para assumir como Secretário Geral e Conselheiro do 
Tribunal de Contas do Município, onde se aposentou. 

Profissional competente, empreendedor, ao lado da Sra. 
Vivian Tuma formou uma família exemplar, juntamente com os filhos Daniel, 
Vanessa e Eduardo. Pai e avó amoroso, orgulhava-se de cada um deles, a 
quem transmitiu noções de cidadania, amor ao próximo, dignidade e dedicação 
às profissões escolhidas. 

Infelizmente, o tempo é duro e implacável, e o Dr. Renato 
adoeceu, vindo a falecer em 02 de Janeiro p.p., deixando consternados todos 
que o conheceram e com ele conviveram. 

Sendo assim, esta CASA DE LEIS, não poderia deixar de 
prestar sua homenagem a esse advogado notável, a esse Conselheiro 
determinado, que com seu idealismo e profissionalismo invejáveis passou por 
essa vida com grandeza e muita honra! 

Sala das Sessões, em 14/02/2019. 

 

a) Antonio Salim Curiati 


