CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

ATA DA SESSÃO SOLENE DE
ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO
MOGIMIRIANO

Presidida pelo Sr. Vereador Benedito José do Couto.

Aos onze dias do mês de dezembro, do ano dois mil e
quatorze, realizou-se, na Sala das Sessões “Vereador Santo
Róttoli", da Câmara Municipal de Mogi Mirim, presidida pelo
Vereador Benedito José do Couto, a Sessão Solene de Entrega
de Títulos de Cidadão Mogimiriano, previamente programada
e devidamente convocada nos termos do Edital de
Convocação nº 01 (um), de Sessão Solene, datado de 25 de
novembro de 2014, considerado o disposto nos Artigos 18, II,
“x”, combinado com 119, da Resolução nº 216, de 2010
(Regimento Interno vigente), e tendo presentes ainda, os
termos dos Decretos Legislativos nºs. 242, 243, 245, 246, 247,
248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 e 258, de
2014, deu-se Sessão Solene de Entrega de Títulos de Cidadão
Mogimiriano da Câmara Municipal a ilustres personalidades.
Às 19h30, constatou-se a presença dos Senhores Vereadores:
Ary Augusto Reis de Macedo (01), Benedito José do Couto
(02), Cinoê Duzo (03), Daniel Gasparini dos Santos (04),
Daniela Dalben Mota (05), Dayane Amaro Costa (06), João
Antonio Pires Gonçalves (07), Jorge Setoguchi (08), Laércio
Rocha Pires (09), Luís Roberto Tavares (10), Luiz Antônio
Guarnieri (11), Luzia Cristina Côrtes Nogueira (12), Manoel
Eduardo Pereira da Cruz Palomino (13), Maria Helena
Scudeler de Barros (14), Osvaldo Aparecido Quaglio (15) e
Waldemar Marcurio Filho (16). Dando início à sessão, o
Jornalista Nelson Victal do Prado, à frente do cerimonial da
noite solene, convidou para que ocupassem seus lugares, em
Plenário, todos os vereadores da Câmara Municipal de Mogi
Mirim presentes e, em seguida, o Presidente da Câmara
Municipal, Vereador Benedito José do Couto, que ocupou
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lugar central, na Mesa Diretiva dos trabalhos.
Sequencialmente, compuseram a Mesa, o Vice-Prefeito da
cidade de Mogi Mirim, Dr. Gerson Luís Rossi Junior,
Monsenhor Clodoaldo Nazareno de Paiva e o Bispo Gilmar
Dacampo, Presidente do Conselho de Pastores – COPAMM.
Ato contínuo, o cerimonial citou outras autoridades presentes,
a saber: Vereador Marcos Paulo da Silva, da cidade de Itapira;
Sr. Antonio Carlos Fernandes, representando Rotary Clube de
Mogi Mirim; Sr. Dilson Wagner Guarnieri, Provedor da Santa
Casa de Mogi Mirim, e o Maestro Carlos Lima, Diretor
Artístico da Banda Lyra Mogimiriana. Correspondência
recebida do Chefe da Instrução do Tiro de Guerra 02-023 de
Mogi Mirim, Segundo Tenente Zenir Bom, “comunicando
ausência”; (arquive-se). Prosseguindo, o cerimonial saudou os
homenageados da noite, senhores ANDERSON APARECIDO
MENDONÇA; DR. CAIO HERMANN; GUARDA CIVIL
MUNICIPAL FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS;
REVERENDÍSSIMO PADRE HAROLD JOSEPH RAHM;
DR. JARBAS MAGALHÃES; DR. JOÃO PAULO
FRANZON BAIONE; DR. JOSÉ CLAUDIO MEIRELES DE
BARROS; PROFESSOR JOSÉ VICENTE GONÇALVES;
LAURA OLLER SOBRINHA; PROFESSORA LIA LISI
POLI; LUIZ FERNANDO SAVIANO; DR. MARCELO
FERNANDO GALLORO; ORIEL ALVES DE AQUINO;
senhor Osias Bueno, representando o PASTOR PEDRO
BUENO; ENGENHEIRO AGRÔNOMO RUI MARTINS
ROSA e senhor Alexandre Andrade, representando seu pai,
VANDERLEI ANDRADE, os quais adentraram em Plenário,
sendo recebidos sob intensos aplausos. A seguir, o cerimonial
solicitou ao Presidente da Câmara, Vereador Benedito José do
Couto, que recepcionasse, em Plenário, o Orador Oficial da
Câmara para a Sessão Solene, ilustríssimo senhor JORGE
ANTÔNIO BARBOSA, ex-presidente da Associação
Comercial e Industrial de Mogi Mirim. Posto isto, o
Presidente da Câmara saudou os presentes e declarou abertos
os trabalhos da presente Sessão Solene, convidando todos à
execução do Hino Nacional Brasileiro e, na sequência, do
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Hino de Mogi Mirim, pelo Grupo Seresta da Banda Lyra
Mogimiriana. Cumprida a providência, dando continuidade,
conforme o disposto no Parágrafo Único, do Artigo 106, da
Resolução nº 276, de 09 de novembro de 2010 (Regimento
Interno vigente), o Senhor Presidente solicitou ao Vereador
Luís Roberto Tavares, que procedesse a leitura de um trecho
da Bíblia. Após a leitura bíblica, o Senhor Presidente proferiu
pequeno discurso de saudação, assim redigido: “Autoridades
presentes, estimados homenageados, vereadores e vereadoras,
senhores e senhoras, que nos honram com suas presenças. Boa
noite a todos. É com grande satisfação, que nesta noite festiva,
a Câmara Municipal de Mogi Mirim, terra nascida da bravura
dos paulistas, pelos representantes que aqui militam, sente-se
orgulhosa e feliz, em mais uma vez, promover uma Sessão
Solene, para render homenagens aos senhores e senhoras,
ilustres cidadãos, que prestam, ou prestaram relevantes
serviços à comunidade mogimiriana. A partir desse ato solene,
tradicional e respeitado, cada um de vocês estará condecorado
com uma importante honraria, ainda que alguns já dispensem
tal título, por conta do seu envolvimento com a história de
Mogi Mirim. Serei breve, mas antes, quero ressaltar,
novamente, que o filho adotivo é alguém de quem se pode
observar as atitudes, antes de adotá-lo; é permitido olhar para
ele, ver como trata seu semelhante, como trabalha e como atua
na cidade que escolheu para viver. Alguém que, mesmo de
longe, serve de referencial para todos aqueles que aqui
residem. Pois, cada um, ao seu modo, hoje colhe o fruto tão
merecido. Ser mogimiriano é algo especial e tenho certeza que
todos estão irmanados numa luta ainda maior, que é a de
trabalhar pelo crescimento de nossa cidade. A honraria que
hoje lhes entregamos é a forma que nós, vereadores e a cidade
de Mogi Mirim, encontramos para lhes dizer: muito obrigado,
queridos filhos e filhas. É com muita alegria que essa Casa
Legislativa Municipal abre suas portas e se reúne, para
conferir a dezesseis personalidades o Título de Cidadão
Mogimiriano. E para saudar nossos homenageados, em nome
da Câmara Municipal de Mogi Mirim, passo a palavra ao
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Orador Oficial desta noite, o ex-presidente da Associação
Comercial e Industrial de Mogi Mirim, o empresário Jorge
Antonio Barbosa”. Ocupou lugar na tribuna o Orador Oficial,
proferindo o discurso que segue: “Senhoras e Senhores, boa
noite! Foi com grande prazer, que aceitei o convite para ser o
orador oficial da sessão solene da noite de hoje. Afinal, esta
Casa de Leis tem tradição e as personalidades, que hoje serão
homenageadas com o título de Cidadão Mogimiriano, são
pessoas do mais alto gabarito. Não quero me alongar, pois
dada a importância de cada um dos homenageados, eu teria
que falar o resto da semana, de cada um dos senhores. Por
isso, pretendo ser o mais breve possível. Quero lembrar que,
assim como os senhores que aqui estão, eu também, um dia,
fui agraciado com o título de cidadão mogimiriano, o que me
honra muito. Começo o discurso dessa noite, falando do
senhor Anderson Aparecido Mendonça natural de Itapira,
mas que, em 1973, com então seis anos de idade, chegou a
Mogi Mirim. Ele iniciou seu aprendizado, em 1974, na Escola
Estadual Professor Ernani Calbucci, onde permaneceu até a
conclusão do oitavo ano. Na Escola Técnica Pedro Ferreira
Alves, concluiu o ensino médio. É bacharel em
Administração, licenciado em Matemática e pós-graduado em
Gestão Pública. O homenageado esteve lutando pelos
interesses estudantis dos mogimirianos e já presidiu a União
Mogimiriana dos Estudantes (UME). Concorreu a diversos
pleitos na condição de candidato a vereador e a deputado
federal. Registrou passagem pela administração municipal de
Mogi Guaçu e, atualmente, atua na prefeitura de Mairiporã,
como Secretário de Saúde. Outra personalidade, que a partir
de agora passa a ser cidadão mogimiriano, é o dentista Dr.
Caio Hermann, que aqui reside, desde seus onze anos de
idade. Paulistano, com passagem pelo Recife, ele foi aluno do
Colégio Imaculada Conceição. Profissional de muitos títulos e
especializações, sempre teve carinho especial pela cidade,
sendo que, após um período residindo em Curitiba, como
consultor científico e professor, retornou a Mogi Mirim, onde
nasceu a Dr. Caio Hermann - Reabilitação Oral e Implantes.
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Outro nome que figura na lista dos homenageados é o de
Francisco Sebastião dos Santos, natural de Exu, no Estado
de Pernambuco, que chegou a Mogi Mirim, no ano de 1989.
Ele sempre foi apaixonado pelo ramo da segurança e chegou a
servir o Batalhão Logístico do Exército. Logo que chegou à
cidade, entrou para quadro da Guarda Civil Municipal. Já são
dezoito anos de dedicação à segurança da população, mas
Sebastião viveu, na pele, as marcas da violência, no ano de
2011, quando foi alvejado por tiros durante uma ação violenta,
e teve a perna esquerda amputada. Mesmo assim, continua na
profissão até hoje e é um exemplo de determinação na
corporação. Sua presença na linha de frente da Guarda Civil
Municipal é um exemplo de força e de coragem, que tem
como foco o bem da coletividade. Temos ainda o Padre
Harold Joseph Rahm, mais conhecido entre nós, como Padre
Haroldo Rahm, que é natural da cidade Tyler, no Estado do
Texas, nos EUA. Ele chegou ao Brasil no ano de 1964 e se
naturalizou brasileiro, em 1986. Em 1978, fundou, com o
professor Osvaldo Cândido Ferreira e a socióloga Núbia
França, a entidade filantrópica, então denominada Associação
Promocional Oração e Trabalho (APOT). O padre tem
trabalho ímpar, reconhecido internacionalmente. Homem de
currículo invejável, ele tem se dedicado às causas importantes
e já ministrou dezenas de cursos, recebeu diversos prêmios e,
atualmente, participa do Programa Relaxe e Viva Feliz, na
Rede Vida de Televisão. Também aqui, em Mogi Mirim,
possui atividade junto ao Treinamento de Lideranças Cristãs –
TLC, há mais de dezoito anos. Ele trabalha no combate e
prevenção ao uso de drogas e tem formado líderes, que
também se dedicam ao trabalho voluntário por essa causa. O
título concedido a ele, nesta noite, envaidece-nos muito. Dr.
Jarbas Magalhães é outro nome que já faz parte da história
de nossa cidade. Médico ginecologista conceituado, ele é
natural de Cajobi (ES) e seu caso de amor com Mogi Mirim
começou aos sete anos de idade, quando aqui chegou. Estudou
no Grupo Escolar Dona Sinhazinha, cursou o ginasial e o
científico na EE Monsenhor Nora. Magalhães se formou em
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medicina, no ano de 1975, pela Escola Paulista de Medicina e
fez residência médica no Hospital do Servidor Público do
Estado de São Paulo. Retornou a Mogi Mirim, em 1979, e
aqui exerce ginecologia até os dias de hoje. É diretor e
proprietário do Centro Personna de Ginecologia e Saúde da
Mulher. Na área científica, é hoje uma das maiores referências
nacionais em anticoncepção, anticoncepcionais e doenças
sexualmente transmissíveis. Tem cinquenta trabalhos
publicados em revistas de âmbito nacional e vinte trabalhos
publicados em revistas internacionais. Já recebeu o Prêmio de
Melhor Trabalho de Anticoncepção no Congresso Mundial de
Ginecologia de Paris, em 1993, e outros tantos no Brasil. É
“speaker” dos laboratórios Bayer, Merck e LIBBs, entre
outros, além de realizar palestras e treinamentos para outros
médicos do país e em algumas cidades dos EUA e Europa.
Também foi diretor do Departamento de Ginecologia do
Centro Corsini de Campinas. Atualmente, preside a SOGESP
(Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Estado de São
Paulo), entidade que congrega seis mil associados. Jarbas é o
primeiro profissional a dirigir a entidade, vindo de um
município com menos de cem mil habitantes. Na sociedade,
tem bom círculo de amizades e participou de várias
agremiações na prática do futebol. O homenageado também já
recebeu a Medalha João Teodoro, concedida por esta Casa de
Leis. O próximo agraciado da noite é Dr. João Paulo
Franzon Baione, que nasceu na cidade de Arapongas, no
Estado do Paraná. Ele é graduado em medicina, pela
Universidade Maior Real e Pontifícia de São Francisco Xavier
de Chuquisaca, e pós-graduação em cardiologia, pelo
IPEMED/SP, e pós-graduação em medicina do trabalho, pela
FAMERP. Sua chegada a Mogi Mirim aconteceu no ano de
2011, a convite da Santa Casa de Misericórdia, para atuar e
coordenar o Serviço de Urgência e Emergência. Seu trabalho
frente àquele setor já dura quatro anos e, além da eficiência, o
homenageado tem buscado, junto à sua equipe, humanizar o
trabalho na área, que mais carece de assistência médica. Paulo
também coordena o pronto-socorro municipal de Itapira e já
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atuou em outras casas de saúde. Possui um vasto currículo
com especializações e é profissional respeitado entre os
colegas, por sua dinâmica de atuação. Na lista dos
homenageados dessa ocasião figura Dr. José Cláudio
Meirelles de Barros, natural de Caxambú, Minas Gerais.
Desde a tenra idade, nutria o sonho de ser médico. Os anos se
passaram e ele atingiu seu objetivo, em 1983, quando formouse em Medicina, pela Faculdade de Ciências Médicas Dr. José
Antonio Garcia. É pai de Fernanda Azevedo de Barros e
Heloisa Azevedo de Barros, ambas formadas em Direito. Sua
chegada a Mogi Mirim ocorreu em 1988. Atuou como médico
clínico e cirurgião geral, trabalhando na área de ginecologia e
obstetrícia, na Policlínica, que funcionava no Hospital São
Marcelo. Há vinte e cinco anos, presta serviço à administração
municipal, como clínico geral, no distrito de Martim
Francisco, no Centro de Especialidades Médicas – CEM e na
Santa Casa de Misericórdia local. Também possui consultório
na cidade e uma seleta lista de amigos, que fez ao longo desse
tempo de atuação. A história do próximo homenageado da
noite, com a cidade de Mogi Mirim, começou no ano de 2000.
Trata-se de José Vicente Gonçalves, bacharel em Ciências
Econômicas pelo Centro Universitário Padre Anchieta, com
pós-graduação em Administração de Empresas, com ênfase
em administração de Talentos Humanos, pela Universidade
São Francisco, da cidade de Itatiba, SP. Natural da cidade de
Jundiaí, ele atuou profissionalmente em muitas empresas.
Uma vez na cidade, o mais novo mogimiriano viu a chance de
seguir a carreira de professor, já iniciada em Jundiaí. Firmouse como docente no Centro Paula Souza, na ETEC Pedro
Ferreira Alves. Em 2000, nos cursos técnicos de
administração, logística e Contabilidade. Em 2004, assumiu a
direção de serviços administrativos, sendo responsável pela
administração de mil e setecentos alunos, cem docentes e
quarenta funcionários. Formou-se em Administração de
Empresas pela Faculdade de tecnologia de Americana e
concluiu mestrado pela Unisal, de Americana. Foi professor
de Administração de Produção, na Faculdade de
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Administração Santa Lúcia de Mogi Mirim. Atualmente,
trabalha como docente no Instituto de Ensino Superior São
Francisco e ocupa o cargo de Diretor de Serviços
Administrativos da Fatec, em Itapira. Outro nome que, a partir
de hoje, passa a fazer parte da lista de novos mogimirianos, é
o da senhora Laura Oller Sobrinha, que atua na coordenação
do Caps II, obtendo excelentes resultados junto aos assistidos
e seus familiares. A homenageada é Terapeuta Ocupacional,
com especialidade em Saúde Mental. Ela é natural de São
Vicente, sendo graduada como terapeuta ocupacional pela
Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Ela é terapeuta
ocupacional na Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais – APAE, desde 2014, e professora do curso de
Especialização de Psicopedagogia. A senhora Laura tem um
histórico invejável, tanto na cidade como na região, além de
realizar palestras no município. A próxima agraciada da noite
é a senhora Lia Lisi Poli, que, merecidamente, ganha nesta
ocasião o título de cidadã mogimiriana. Ela é uma pessoa que
durante toda sua vida trabalhou pelos menos abastados.
Natural de Itapira, ela passou a fazer parte da sociedade
mogimiriana na década de 60, e seu primeiro ato foi auxiliar a
então Guarda Mirim, com doação de material para a confecção
de uniformes, além de botinas e meias. Daquela ocasião em
diante, a propriedade rural da homenageada passou a ser palco
de festas para os menores, como forma de reconhecimento
pelo trabalho destes. Até hoje, a Guarda Mirim conserva as
cores originais, o que para a senhora Lia Lisi Poli é um
presente. Depois desse feito foram muitas as ajudas dessa
abnegada. Vejam que, para auxiliar no campo cirúrgico,
submeteu-se a um curso de instrumentação, para atuar,
gratuitamente, na Santa Casa de Misericórdia da cidade. Não
satisfeita, fez doações próprias às várias entidades da cidade,
contemplando até a Brigada de Incêndio. Ultimamente, tem se
dedicado à Santa Casa de Misericórdia, onde custeou a
construção do novo laboratório de análises clínicas, do qual é
a patrona. A relação da agraciada, com a cidade que adotou
como sua, poderia ser retratada em um livro, dada a gama de
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pessoas auxiliadas, direta e indiretamente, pelo amor ao
próximo, que ela possui. Luiz Fernando Saviano é o próximo
nome da lista a entrar para o rol de ilustres mogimiriamos.
Natural de Casa Branca, veio muito cedo para cá, iniciando
seus estudos na EEPG Dr. Oscar Rodrigues Alves, onde
elevou o nome da cidade ao vencer uma olímpiada estudantil e
ser premiado, em âmbito estadual. Aos dez anos de idade,
ingressou no escotismo, participando do 78º Grupo de
Escoteiros, e há mais de trinta anos, faz dessa ocupação um
estilo de vida, tendo sido responsável por mais de mil jovens,
durante esse período. Hoje, é voluntário do Adestrando
Jovens, modalidade que trouxe para Mogi Mirim, no ano de
1996. Em maio de 2000, fundou, com amigos, o 197º Grupo
de Escoteiros - Encanto das Matas, cujo objetivo é levar o
escotismo a todas as castas sociais. Ao todo, foram doze anos
de serviços, prestados na direção da entidade, e números
surpreendentes nas campanhas realizadas. Tudo isso, fruto de
seu trabalho excepcional à frente de uma luta, em prol dos
mais carentes. Outro profissional de expressão, que será
agraciado com a honraria na noite, é o Dr. Marcelo Fernando
Galloro, natural de Ribeirão Preto e que é médico especialista
em radiologia. Possui uma folha de serviços prestados em
diversas cidades dos Estados de São Paulo e Minas Gerais,
além de Mogi Mirim, onde atuou até 2011, como radiologista
pela CEMEDI. Fernando também é professor de radiologia e
diagnóstico por imagem e patologia, com muitos títulos.
Também é um estudioso do espiritismo e fundador da
Associação Médico Espírita, na cidade de São Carlos,
entidade que também presidiu. Ele ministra palestras sobre o
espiritismo. O senhor Oriel Alves de Aquino, mais um de
nossos agraciados com o título de cidadão mogimiriano, é
natural de Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará. Aqui,
chegou aos cinquenta e oito anos de idade e reside no distrito
de Martim Francisco. É comerciante de produtos domésticos.
Seu retrospecto retrata bem a vida daqueles que tentam a sorte
em outro Estado, sempre em busca de dias melhores. É
considerado um empreendedor nato e isso fez com que ele

9

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

chegasse onde chegou, conseguindo criar os filhos e
proporcionando formação universitária à maioria deles.
Alguns dos filhos preferiram seguir os passos do pai e também
se tornaram comerciantes. Na a lista de homenageados dessa
noite, de 11 de dezembro, quero me dirigir ao Pastor Pedro
Bueno, que é natural de Santa Bárbara D`oeste e que aqui
chegou no ano de 1962. Uma vez na cidade, foi trabalhar na
confecção de calçadas de pedras portuguesas, ofício que
desenvolveu com maestria. Permaneceu na profissão até se
aposentar e hoje, ele se envaidece ao comentar, que todo piso
da Praça Rui Barbosa foi confeccionado por ele. Após deixar
o ofício, Bueno decidiu se dedicar à pregação da palavra do
Criador. Há quarenta e quatro anos é pastor e, em maio de
1994, fundou o Ministério Jesus Nova Aliença, juntamente
com sua esposa. O objetivo foi propagar o Evangelho e atuar
na área social. Na lista de personalidades aponto agora Rui
Martins Rosa, natural da cidade de Itatiba, que aqui chegou
aos sete anos de idade, adotando Mogi Mirim como sua
cidade. Engenheiro agrônomo de formação, no começo da
carreira foi bancário e trabalhou com o pai, Henrique Martins
Rosa, numa agência de tratores da Marca Valmet. Tem se
dedicado à assessoria técnica aos produtores rurais, tendo
vários títulos, tais como especialista em Georreferenciamento
e de Geoprocessamento de áreas rurais. Foi vice-presidente e
presidente da Uniagro, é diretor da APAE de Mogi Mirim, é
diretor da Equipe de Trabalho Comunitário – ETC e membro
ativo da Loja Maçônica Humanismo, desde 2002. Também foi
Diretor de Agricultura e Abastecimento, durante o governo
Carlos Nelson Bueno, por oito anos, e membro fundador do
Projeto Volta ao Campo. Atualmente, é sócio da empresa
Agrimaq Máquinas e Equipamentos Agrícolas Ltda. e do
Armazém de Cereais Keep Grain Brasil Ltda., além de prestar
assessoria a produtores do município e região. O próximo
homenageado é muito conhecido de todos nós, afinal, já
integrou esta Casa de Leis e colaborou bastante para o
engrandecimento de nossa cidade. Trata-se de Vanderlei
Andrade, integrante de família tradicional, mas que, por um
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acaso da vida, acabou nascendo em Mogi das Cruzes, quando,
naquela cidade, seu pai realizava um trabalho. Sua chegada
aqui, ocorreu meses após seu nascimento, mas seu amor pela
cidade sempre foi incondicional. Estudou nas escolas EEPG
Coronel Venâncio, EEPG Dr. Oscar Rodrigues Alves e fez o
ginasial na EE Monsenhor Nora. Começou a trabalhar aos oito
anos de idade e nunca mais parou. Há mais de quarenta anos
exerce a função de corretor de imóveis e já participou de
inúmeros empreendimentos, espalhados pela cidade. No seu
vasto currículo, consta seu envolvimento com o esporte
mogimiriano e até com escolas de samba, sempre para
beneficiar a coletividade de Mogi Mirim. Como vereador pelo
MDB, por três legislaturas, fez gestões junto aos governos da
época e viabilizou a construção das escolas São Judas Tadeu,
que atende ao Jardim Bicentenário e ao Jardim Paulista. Foi
um dos grandes lutadores pela duplicação da SP-340, na época
conhecida como rodovia da morte. Parabéns a todos os novos
cidadãos mogimirianos. Eu agradeço a oportunidade que me
foi dada pelo Presidente da Câmara. Obrigado”. Findo o
discurso, recebeu o orador efusivos aplausos. Dando início à
efetiva entrega dos Títulos de Cidadão Mogimiriano às
ilustres personalidades da noite, o cerimonial convidou o
Presidente da Câmara, VEREADOR BENEDITO JOSÉ DO
COUTO para que se posicionasse em frente à Mesa Principal
e coordenasse a entrega dos títulos para os agraciados. O
Presidente da Câmara e o Vereador Daniel Gasparini dos
Santos fizeram a outorga do título de Cidadão Mogimiriano ao
senhor ANDERSON APARECIDO MENDONÇA. O
presidente da Câmara e o vereador Laércio Rocha Pires
outorgaram o Título de Cidadão Mogimiriano ao Dr. CAIO
HERMANN. O Presidente da Câmara e o Vereador Professor
Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino fizeram a outorga
do título de Cidadão Mogimiriano ao GUARDA CIVIL
FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS. O Presidente da
Câmara e o Vereador Luís Roberto Tavares concederam o
título de Cidadão Mogimiriano ao REVERENDÍSSIMO
PADRE HAROLD JOSEPH RAHM. O Presidente da Câmara
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e o Vereador João Antonio Pires Gonçalves entregaram o
título de Cidadão Mogimiriano ao Dr. JARBAS
MAGALHÃES. O Presidente da Câmara e a Vereadora
Daniela Dalben Mota entregaram o título de Cidadão
Mogimiriano ao Dr. JOÃO PAULO FRANZON BAIONE. O
Presidente da Câmara e o Vereador Ary Augusto Reis de
Macedo fizeram a outorga do título de Cidadão Mogimiriano
ao Dr. JOSÉ CLÁUDIO MEIRELLES DE BARROS. O
Presidente da Câmara e o Vereador Luiz Antonio Guarnieri
entregaram o título de Cidadão Mogimiriano ao PROFESSOR
JOSÉ VICENTE GONÇALVES. O Presidente da Câmara e a
Vereadora Luzia Cristina Côrtes Nogueira outorgaram o título
de Cidadão Mogimiriano à TERAPEUTA OCUPACIONAL
LAURA OLLER SOBRINHA. O Presidente da Câmara e a
Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros concederam a
cidadania à senhora LIA LISI POLI. O Presidente da Câmara e
a Vereadora Dayane Amaro Costa concederam o título de
Cidadão Mogimiriano ao senhor LUIZ FERNANDO
SAVIANO. O Presidente da Câmara e o Vereador Professor
Cinoê Duzo fizeram a outorga do título de Cidadão
Mogimiriano ao Dr. MARCELO FERNANDO GALLORO. O
Presidente da Câmara e o Vereador Waldemar Marcurio Filho
ofereceram o título de Cidadão Mogimiriano ao senhor
ORIEL ALVES DE AQUINO. O Presidente da Câmara e o
Vereador Benedito José do Couto outorgaram o título de
Cidadão Mogimiriano ao SENHOR OSIAS BUENO, que na
ocasião representou o PASTOR PEDRO BUENO. O
Presidente da Câmara e o Vereador Jorge Setoguchi fizeram a
outorga do título de Cidadão Mogimiriano ao ENGENHEIRO
AGRÔNOMO RUI MARTINS ROSA. O Presidente da
Câmara e o Vereador Osvaldo Aparecido Quaglio fizeram a
outorga do título de Cidadão Mogimiriano ao SENHOR
ALEXANDRE ANDRADE, que representou seu pai,
SENHOR VANDERLEI ANDRADE. O Presidente da
Câmara, Vereador Benedito José do Couto, em sinal de
agradecimento pela brilhante participação, entregou uma placa
de agradecimento ao Orador Oficial da Câmara, SENHOR
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JORGE BARBOSA. Posto isto, quase ao término da Sessão
Solene, o Presidente Benedito José do Couto solicitou ao 1º
Secretário, Vereador Luís Roberto Tavares, que fizesse a
leitura do Termo de Solenidade de Entrega de Títulos de
Cidadão Mogimiriano, registro em livro próprio de
Solenidades da Câmara Municipal, o qual, logo após, foi por
todos assinado. Finalmente, nada mais a tratar, o Senhor
Presidente da Câmara, Vereador Benedito José do Couto,
agradeceu a presença das ilustres e dignas autoridades e
convidou a todos para que apreciassem o coquetel. Nada mais
a tratar, sob a proteção de Deus, encerrou os trabalhos da
presente Sessão às 21h30, do que, para constar, determinou a
lavratura da presente ata, a qual, após achada conforme,
discutida e aprovada, vai, a seguir, devidamente assinada.
CMM
Lida em Sessão Ordinária de hoje. Mogi Mirim, 15 de
dezembro de 2014.

VEREADOR BENEDITO JOSÉ DO COUTO
Presidente da Câmara Municipal
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