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JUSTIFICATIVA - PL 0031/2018
José Eduardo Ermírio de Moraes nasceu em São Paulo, em 13 de julho de 1983.
Sobrinho neto do empresário Antônio Ermírio de Moraes, presidente do Grupo Votorantim, filho
de José Ermírio de Moraes Neto, do conselho administrativo do grupo, obteve seu bacharelado
em Administração de Empresas pelo Ibmec São Paulo em julho de 2005.
José Eduardo começou sua carreira profissional como associate na consultoria The
Boston Consulting Group, onde ficou pelo período de 2005 a 2007.
Depois da BCG, José Eduardo trabalhou na Votorantim Asset Management como
analista e em seguida fundou a gestora de recursos Brasil Capital Investimentos, no início de
2008.
A Brasil Capital Investimentos rapidamente se transformou em uma das melhores e
mais rentáveis gestoras de ações do Brasil enquanto José Eduardo esteve à frente do negócio:
atualmente, em 2018, a empresa administra mais de R$ 1,5 bilhão em recursos de investidores
brasileiros e internacionais.
Até hoje os valores de José Eduardo, de trabalho árduo, meritocracia e ética são
preservados e perpetuados dentro da Brasil Capital Investimentos.
Um trágico acidente aéreo com um avião bimotor na zona rural da cidade de Cândido
Mota, região de Assis, no interior de São Paulo, vitimou José Eduardo no ano de 2013,
ceifando sua vida no auge de sua carreira aos 29 anos de idade.
Esta é uma singela homenagem que poderemos prestar a um excelente cidadão, que
dedicou parte de sua vida ao desenvolvimento econômico da nossa capital e do Brasil.
Por todo o acima exposto, conto com a aprovação do presente Projeto de Lei por parte
dos Nobres Pares.
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