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Justificativa 

 

  Esta proposição visa homenagear José Roberto Alves Cordeiro, o 

Robertinho, como era conhecido por todos carinhosamente. Nascido em 

Garanhuns no ano de 1972, onde morou com seus pais até seus dois anos de 

idade. Depois disso, mudou se para São Paulo em busca de uma vida melhor, 

após juntamente com sua família foram morar na cidade de Osasco e onde 

permaneceu até os seus 19 anos. 

 Em 1990 veio para São José dos Campos, onde fez sua morada até o dia da 

sua partida.  

Robertinho amava futebol. Era palmeirense roxo e começou a jogar nos 

times da região onde ganhou alguns títulos. Jogou no primeiro time do bairro foi 

Estrela como meia esquerda. Jogou também nos times do Santa Cecília, Jardim 

São Vicente. No time do Máster do São José, também disputou os jogos das 

indústrias pela Avibras Telecom, fábrica que trabalhou na época e também 

sempre jogou no time do bairro do Campo de São José, por onde. Robertinho era 

muito querido por todos, uma pessoa muito extrovertida, fazia amizades fáceis, 

gostava de ajudar a todos como podia, muito trabalhador e esforçado. 

Casou se no ano de 1994 e teve um filho cujo nome ele quis que colocasse 

o mesmo dele, José Roberto Alves Cordeiro. Casado com Claudia por 21 anos até 

a data do seu falecimento, José Roberto deixou seu filho, hoje com 25 anos. 

José Roberto Alves Cordeiro partiu precocemente, aos 43 anos de idade, 

em um acidente doméstico e fatal. Após seis anos e três meses de partida, ainda é 

muito lembrado por todos as pessoas que os chamavam carinhosamente de 

Robertinho. 
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Roberto do Eleven 

Vereador - PSDB 
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