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            ATA DA SESSÃO SOLENE DE  

ENTREGA DE TÍTULOS DE CIDADÃO 

MOGIMIRIANO 

 

 

Presidida pelo Sr. Vereador Jorge Setoguchi. 

 

 

Aos quinze dias do mês de dezembro, do ano dois mil e 

dezessete, realizou-se, no Teatro do Centro Cultural Lauro 

Monteiro de Carvalho e Silva, localizado na Avenida Santo 

Antônio, 430, centro, Mogi Mirim, presidida pelo Vereador 

Jorge Setoguchi, 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 04 de dezembro de 

2017. 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. 282 a 300, de 2017, 

deu-se Sessão Solene de Entrega de Títulos de Cidadão 

Mogimiriano da Câmara Municipal a ilustres personalidades. 

Às 19h30, iniciada a sessão, o Jornalista Nelson Victal do 

Prado, à frente do cerimonial da noite solene, para abertura do 

evento, anunciou a apresentação do Grupo Técnico de Circo 

do Incentivo à Criança e Adolescente – ICA, formado por 

educandos e educadores da instituição. Explicou que, em 

2017, o ICA estava completando vinte anos de existência, 

zelando pelas crianças e adolescentes de maneira especial, 

logo, a Câmara de Mogi Mirim buscava prestar homenagens à 

instituição tão relevante. A saber: “O ICA foi fundado, em 

1997, motivado pela vocação que o originou, atuando na 

causa da criança e do adolescente, e de forma especial, aos 

que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Em 

sua história, celebra importantes conquistas: a construção de 

sua sede própria; a multiplicação da sua tecnologia social, 

com crianças e adolescentes, em outros espaços da 
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comunidade, e sua tecnologia social reconhecida com o 

Prêmio ITAU-UNICEF – edição de 2011, sob o tema 

Experiências que Transformam. A abordagem pedagógica 

atua em articulação com a comunidade, entrelaçando famílias, 

escolas e voluntários, influenciando, inclusive, na formação 

de atores. Com um atendimento diário para seiscentas crianças 

e adolescentes, o ICA solidifica uma trajetória de relevantes 

experiências, tendo em suas bases metodológicas o apoio da 

Arte, dos princípios da Educação Popular de Paulo Freire e da 

Formação Integral, segundo Anísio Teixeira, que valorizam as 

experiências e oportunizam ações articuladas, para o 

desenvolvimento do público atendido, considerando os 

aspectos formativos, nas dimensões física, emocional, social e 

cultural. Tendo sua tecnologia social testada e reconhecida, 

nacionalmente, por importantes órgãos, tais como, a UNICEF, 

Fundação Itaú Social, Brazil Foundation, Rede Circo do 

Mundo Brasil e Cirque du Soleil, amplia sua atuação com 

objetivo de articulação de formação comunitária, pela causa 

da criança e do Adolescente, junto à comunidade, onde está 

inserido, nos temas das áreas social, da educação e da cultura, 

em geral. O espaço de sua sede, composto de dois anfiteatros, 

inicia relevantes encontros de formação comunitária, nas áreas 

da Assistência Social, Educação, Cultura, dentre outros temas 

relevantes, para a cultura local. Em 2016, deu início à 

formação de educadores de circo social, para os profissionais 

das instituições, que pertencem à Rede Circo do Mundo 

Brasil, tornando-se referência, na região Sudeste do Brasil, 

nos Estados de São Paulo e Minas Gerais. A Rede congrega 

vinte e duas instituições, as quais atuam com o circo social, no 

Brasil. Agradecimentos a todos os artistas do ICA, bem como 

ao senhor Danilo Alberti, responsável pela comunicação, e à 

toda a diretoria. Após o encerramento da Sessão, convite 

aberto à exposição de fotos REVELA, do fotógrafo Nato 

Canto, que retrata o ICA, através de uma janela de inspiração, 

sensações e transformação”. Finda a belíssima apresentação 

circense, o cerimonial convidou os vereadores para que 

tomassem assento à Mesa Principal e se constatou a presença 
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dos Senhores Vereadores: Alexandre Cintra, Cristiano Gaioto, 

Geraldo Vicente Bertanha, Gérson Luiz Rossi Júnior, Luís 

Roberto Tavares, Luiz Roberto de Souza Leite, Manoel 

Eduardo Pereira da Cruz Palomino, Marcos Antonio Franco, 

Moacir Genuario, Orivaldo Aparecido Magalhães, Samuel 

Nogueira Cavalcante, Sônia Regina Rodrigues, Tiago César 

Costa e, em seguida, o Presidente da Câmara Municipal, 

Vereador Jorge Setoguchi, que ocupou lugar central, na Mesa 

Diretiva dos trabalhos. Sequencialmente, compuseram a Mesa, 

representando o Excetíssimo Senhor Prefeito Carlos Nelson 

Bueno, a Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros, e o 

Major Adriano Daniel, Subcomandante do 26º Batalhão de 

Polícia Militar do Interior. Foram registradas ainda, as 

seguintes autoridades presentes: Marcos Antonio Dias dos 

Santos, Secretário de Cultura, Esportes e Lazer; José Luiz da 

Silva, Secretário de Segurança Pública do Município de Mogi 

Mirim; José Lázaro Pulcinelli, Presidente do Conselho 

Municipal de Segurança, e Regina Navas Santos, Dirigente 

Regional de Ensino. Justificadas foram as ausências do 

Monsenhor Dr. Clodoaldo de Paiva, por questões de saúde; do 

Vereador André Albejante Mazon, por motivo do natal de sua 

filha primogênita, e do 1º Tenente César Roque da Silva, da 

Academia da Força Aérea de Pirassununga. Os homenageados 

foram introduzidos, sendo recebidos sob intensos aplausos. A 

saber: Atriz e Produtora Cultural Cilene Maria dos Reis 

Lima, Pastor Carlos Martins Giorgini, Professor Flávio 

Faustino de Farias, Vice-prefeita Doutora Lúcia Maria 

Ferreira Tenório, Senhor José Duzzi Neto, Doutor Sandro 

Henrique Natividade, Capitão da Polícia Militar Luciano 

Peixoto, Professora Maria Emília Tavares de Oliveira, 

Senhor Luiz Bergamasco, Senhora Glória Soltani, Senhor 

Weberty Alves da Silva, Engenheiro Antônio Carlos de 

Carvalho Arouca e Pastor Nélio Alves da Silva. A seguir, o 

cerimonial solicitou ao Presidente da Câmara, Vereador Jorge 

Setoguchi, que recepcionasse o Orador Oficial da Câmara, 

para a Sessão Solene, o Radialista e Representante Consular 

da Itália, em Mogi Mirim, o ilustríssimo senhor Sebastião 
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Zoli Júnior. 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 Hino de Mogi Mirim, pela 

Banda Lyra Mogimiriana, regência do Maestro Carlos Lima. 

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 Gérson Luiz Rossi 

Júnior, 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, 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, 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, que 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. Assim, é com muita alegria, que essa 

Casa Legislativa Municipal abre suas portas, reúne-se, para 
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conferir a dezessete personalidades, o Título de Cidadão 

Mogimiriano.  E para saudar nossos homenageados, em nome 

da Câmara Municipal de Mogi Mirim, passo a palavra ao 

Orador Oficial da noite, Representante Consular da Itália, em 

Mogi Mirim, e Radialista, Sebastião Zoli Júnior”. Findo o 

discurso do Presidente da Câmara, ocupou lugar, na tribuna, o 

Orador Oficial, Sebastião Zoli Júnior, proferindo o discurso 

que segue: “Cumprimento a todos. Cilene Maria dos Reis 

Lima: Nascida em Andradas, Minas Gerais, casada com o 

Maestro Carlos Lima, com quem tem duas filhas, Isabela e 

Gabriela. Formada em Artes Cênicas, pela Unicamp, dirigiu 

mais de cinquenta espetáculos, ao longo de sua carreira. Foi 

professora de teatro, em diversas escolas e grupos de teatro de 

Mogi Mirim e região. Teve forte atuação, junto ao 

Departamento de Cultura e Turismo, de nossa cidade, sendo 

chefe de divisão, entre os anos de 2001 a 2004, e diretora, 

entre os anos de 2005 a 2011, além de ter sido membro do 

Conselho Municipal de Cultura, por vários anos. Durante os 

anos como diretora do Departamento de Cultura, implantou 

projetos, que até hoje são desenvolvidos, tais como, cursos e 

oficinas culturais, nas áreas de teatro, ballet clássico, jazz, 

dança contemporânea, afro, de rua e do ventre; aulas de piano, 

pintura e artesanato; cursos livres, para aprofundamento e 

reciclagem de técnicas, em todas as áreas artísticas; Festival 

de Teatro e Festival de Dança, que atraem participantes de 

várias cidades; Mostra de Arte Contemporânea; Projeto 

Quizomba, que busca recuperar e preservar a cultura afro-

brasileira, nas suas mais diversas manifestações; Projeto 

Folclore e muitos outros, sempre procurando ressaltar e 

promover a cultura, em nossa cidade. Foi coidealizadora e 

criadora do Grupo de Ação Cultural Espaço Manifesto, grupo 

de ação e produção cultural, formado por artistas amadores e 

profissionais, cujo objetivo foi lutar pela construção do Centro 

Cultural de Mogi Mirim, no qual nos encontramos, hoje. 

Desenvolveu diversas atividades como produtora cultural, foi 

diretora da Companhia de Teatro Zelândia e dos Grupos 

Dionisius e Kamaleão, produtora e agenciadora do Maestro 
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Carlos Lima e do cantor Renato Teixeira. Atuou, em equipes 

de produção, em eventos internacionais, tais como, as 

apresentações da Banda Lyra Mogimiriana, em Berlim, num 

intercâmbio realizado com a The Bridge of Hearts e do 

espetáculo Poemas Musicais – O Brasil de Vinícius de 

Moraes, que, a convite da Embaixada Brasileira e Senado 

Francês, foi apresentado, em Paris. Atua até os dias de hoje, 

como coordenadora de projetos culturais e produtora de 

eventos da Banda Musical Lyra Mogimiriana. E é pela imensa 

dedicação e contribuição, pelo desenvolvimento cultural de 

Mogi Mirim, por seu amor, pela arte, e por sua brilhante 

trajetória, que Cilene é a homenageada do Vereador 

Alexandra Cintra. Chamo ao palco a atriz e produtora cultural 

Cilene Maria dos Reis Lima, para que o Presidente da Câmara 

e o Vereador Alexandre Cintra façam a outorga do título de 

Cidadã Mogimiriana. Carlos Martins Giorgini: mais 

conhecido como Pastor Carlinhos, nasceu, na cidade de Nova 

Lima, Minas Gerais, onde conheceu Zenaide de Morais Silva 

Giorgini, com quem se casou, em 1976. São pais de três filhos 

e avós da Rhayane. Um dia, sentiu em seu coração um 

chamado e se mudou, para Mogi Mirim, onde sua esposa tinha 

uma tia freira, Maria Augusta, que os acolheu, no Instituto 

Coronel João Leite. Carlinhos foi um dos primeiros moradores 

do Bairro Novacoop, tendo se mudado, para lá, em 1987. Foi 

um grande líder, pelas melhorias, no bairro, encampando 

diversas lutas, junto aos demais moradores. Foi um dos 

primeiros porteiros do Edifício Samambaia, trabalhou nas 

empresas Marangoni e Grupo Davoli, onde se tornou muito 

conhecido, pois atuava, na Rodoviária, e foi ali, que ele sentiu, 

em seu coração, o desejo de trabalhar na Obra do Senhor. 

Carlinhos, frequentava a Igreja Boa Nova de Alegria, onde o 

pastor era Pedro Bueno, a quem considera, como pai, e, junto 

ao mesmo, fundou a igreja Jesus Nova Aliança, em 1994, 

onde foi vice-presidente, daquele ano até 2000, e é pastor até 

os dias de hoje, ministrando as Escrituras Sagradas, para a 

Edificação do Reino e obras sociais, em nossa cidade, sempre 

trabalhando, em prol a nossa comunidade. É motivo de 
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orgulho para nossa cidade ter, entre nossos cidadãos, alguém 

com tanta disposição a ajudar as pessoas, em suas 

necessidades, espirituais, ou não, um grande exemplo de vida, 

de superação, motivação, perseverança, humildade e, 

especialmente, de fé, em Nosso Senhor Jesus Cristo. O Pastor 

Carlos Martins Giorgini é o homenageado do Vereador André 

Albejante Mazon. Chamo ao palco o pastor Carlos Martins 

Giorgini, para que o Presidente lhe faça a outorga do título de 

Cidadão Mogimiriano. Flávio Faustino de Farias: o 

professor e químico Flávio Faustino de Farias é natural da 

cidade de Garanhus, Estado de Pernambuco, filho de Cláudio 

Cordeiro de Farias e Palmira Faustino de Farias. Casado há 

trinta anos, com a Senhora Joseneide Andrade de Farias, com 

quem tem três filhos. Passou a residir em Mogi Mirim, em 

1987, vindo, primeiramente, sozinho da terra natal, para morar 

com a Tia Quitéria, no Bairro Santa Cruz. Trabalhou na 

empresa Baumer, por vinte e dois anos. Formou-se, em 

química, pela Faculdade Maria Imaculada, em 1999, e cursou 

pós-graduação, na área. Ministrou aulas, na rede estadual de 

ensino, e, em 2010, começou a trabalhar no laboratório de 

análises científicas MedLab, onde está, até hoje. Há mais de 

vinte anos, começou a atuar, como voluntário, na Igreja 

Católica, onde se engajou, em diversas comunidades 

mogimirianas. Em 2011, conheceu o Grupo “Amor Exigente”, 

que foi fundamental, para a sua vida e a de sua família, 

fazendo com que se tornasse uma pessoa melhor. Conheceu o 

significado da palavra ‘voluntário’, que não era a doação de 

serviços, mas sim, comprometimento, com quem se propunha 

a ajudar. Palavras de Flávio, ele, que procura usar as horas 

vagas, com trabalhos voluntários, fazendo pessoas felizes, 

com essa dedicação. Flávio adotou Mogi Mirim, como sua 

nova cidade, onde se sentiu acolhido, estabeleceu laços de 

amizades, criou os filhos e, agora, onde vê os dois netinhos, 

Ana Luiza e João Pedro, crescerem. Por sua dedicação ao 

próximo e mais de trinta anos de amor, por nossa cidade, 

Flávio Faustino de Farias é o homenageado do Vereador 

Professor Cinoê Duzo. Chamo ao palco o Professor Flávio 
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Faustino de Farias, para que o Presidente lhe faça a outorga do 

título de Cidadão Mogimiriano. Lúcia Maria Ferreira 

Tenório: Doutora Lúcia Maria Ferreira Tenório, nascida, em 

Poço Fundo, Minas Gerais, filha de Agostinho Justino 

Ferreira e Ricardina Maria Ferreira. Reside, em Mogi Mirim, 

desde 1987. É casada há vinte e nove anos, com José Joaquim 

Tenório, também médico. Tem dois filhos, Iuri Ferreira 

Tenório, que seguiu a carreira dos pais e, hoje, atende nas 

Unidades Básicas de Saúde, em Mogi Mirim, e Alan Ferreira 

Tenório, estudante de Medicina Veterinária. Graduada, em 

Medicina, pela Faculdade de Medicina de Itajubá, tem 

residência médica, em ginecologia e obstetrícia, pela 

Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e 

especialização, em Sexualidade. Atualmente, por seu 

engajamento político, está cursando pós-graduação, em 

Gestão Pública e Governo, na Unicamp. É, até os dias atuais, a 

única mulher que exerceu a função de diretora clínica da Santa 

Casa de Misericórdia de Mogi Mirim. Vice-Prefeita eleita, 

para a gestão de 2017 a 2021, em nossa cidade. Atua, também, 

como presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 

Mulher e faz parte do Conselho do Aleitamento Materno. Faz 

parte do grupo de acionistas do Hospital 22 de Outubro, onde 

também atua, como médica ginecologista e obstetra. Além de 

atender, em seu consultório particular, Dra. Lúcia atende nas 

UBS municipais, sempre em prol da saúde da mulher, em 

nossa cidade. Pessoa do bem, sempre disposta a ajudar a quem 

precise, por isso, se tornará uma cidadã mogimiriana, com 

todos os méritos, homenagem do Vereador Cristiano Gaioto. 

Chamo ao palco a Doutora Lúcia Maria Ferreira Tenório, para 

que o Presidente e o Vereador Cristiano Gaioto lhe façam a 

outorga do título de Cidadã Mogimiriana. José Duzzi Neto: 

José Duzzi Netto, chamado, carinhosamente, pela família e 

pelos amigos de “Zito”, nasceu em Artur Nogueira, durante a 

Segunda Guerra Mundial, e com a forte recessão da época, ele 

precisou começar a trabalhar ainda criança, para ajudar a 

família. Após anos, na lavoura, foi convidado para ajudar nos 

trabalhos do armazém do tio, onde atuou por muitos anos. 
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Dedicado, Zito foi incentivado, pelo tio, a iniciar vida própria, 

no comércio de alimentos. Assim, em meados de 1967, 

mudou-se para Mogi Mirim e abriu seu primeiro armazém, 

no Bairro Rural Mato Dentro, divisa com a sua cidade natal. 

Ali, permaneceu, por três anos. Em meados de 1970, Zito 

comprou um armazém maior, no bairro das Pederneiras,  às 

margens da SP-147, onde ganhou popularidade, por realizar 

shows, com artistas sertanejos. Recebeu, no seu 

estabelecimento, nomes que, posteriormente, ficaram famosos 

no mundo da música, tais como, Chitãozinho e Xororó, Irmãs 

Galvão, Vieira e Vieirinha, além de Altemar Dutra, que era 

frequentador assíduo. Apaixonado por futebol, José Duzzi 

Netto fez uma parceria com o radialista Compadre Jaçanã e 

passou a realizar torneios de futebol, na zona rural, os quais, 

geralmente, terminava com shows sertanejos, em seu 

armazém. Em meados de 1975, resolvendo vir para a zona 

urbana do município, adquiriu o Bar do Ponto, na esquina 

das ruas Conde de Parnaíba, com Ulhôa Cintra, atualmente, 

Bar do Zito. O local é uma referência, na região central da 

cidade, sendo frequentado por pessoas de todas as classes 

sociais. Pessoa carismática, Zito também é muito popular no 

esporte local e regional, principalmente, como treinador de 

futebol de campo, e possui cerca de vinte títulos conquistados 

sob seu comando, inclusive, o de Campeão Paulista de 

Futebol Amador, em 2003. Em Mogi Mirim, foi o nome de 

maior destaque, como treinador amador, durante as duas 

últimas décadas. Abandonou seu hobby, há dois anos, para se 

dedicar à família e ao estabelecimento comercial. José Duzzi 

Netto é pai de quatro filhos e avô de quatro netos. Por todos 

esses anos vividos, em Mogi Mirim, por seu amor à nossa 

cidade e dedicação ao esporte, José Duzzi Netto, o Zito, é o 

homenageado do Vereador Geraldo Vicente Bertanha. Chamo 

ao palco o senhor José Duzzi Neto, para que o Presidente e o 

Vereador Jornalista Geraldo Vicente Bertanha lhe façam a 

outorga do título de Cidadão Mogimiriano. Sandro Henrique 

Natividade: Sandro Henrique Natividade, nascido em São 

Paulo, Capital, mudou-se para Mogi Mirim, em 1993, quando 
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tinha acabado de completar dezoito anos, mas seu laço com a 

cidade vem da infância, pois seus avós paternos já residiam 

aqui. Em 1993, ingressou na Faculdade de Direito, em São 

João da Boa Vista - UNIFEOB, iniciou seu estágio no 

Ministério Público, em Espírito Santo do Pinhal, sendo, 

posteriormente, transferido para Mogi Mirim, onde 

permaneceu até a conclusão do curso. Em 1997, entrou no 

escritório de advocacia Dr. Luiz Carlos Martins Mônaco, à 

época, Presidente da OAB de Mogi Mirim. Desde então, 

participou de várias comissões internas da OAB, ajudando, em 

diversos setores, tais como, Jovem Advogado, Esporte e 

Lazer, entre outros. Em 2010/2012 entrou, pela primeira vez, 

na diretoria da OAB de Mogi Mirim, como secretário-geral, e, 

na gestão seguinte, 2013/2015, assumiu a vice-presidência da 

subseção. Sendo eleito, posteriormente, Presidente da OAB de 

Mogi Mirim, para o triênio 2016/2018, não mede esforços, 

para ajudar advogados e os cidadãos mogimirianos. Na OAB, 

ajudou a instituir atendimento, com hora marcada, evitando 

que a população carente ficasse horas aguardando, em filas. 

Sua diretoria criou inúmeras comissões na atual gestão, 

inclusive, com cunho social. Fez campanhas de grande 

sucesso, conseguindo material escolar para todos os alunos da 

Alma Mater, beneficiando mais de cem crianças, em 2017. 

Entregou dezenas de caixas de leite, na Sociedade Santo 

Antônio de Mogi Mirim, sendo apenas alguns exemplos de 

trabalhos desenvolvidos, em prol da cidadania. É advogado e, 

em seu escritório, juntamente, com o sócio, Dr. Alisson 

Alberto da Silva, costuma contratar novos advogados, 

ajudando-os, no início desta árdua e difícil carreira. Treina 

arte marcial, com o Professor e Mestre, Nilton Henrique 

Cadan, sendo graduado faixa-preta, em Jiu-jitsu, compete 

representando a academia e o Clube Mogiano, em inúmeros 

campeonatos. É casado, com Giovana Avanzini Natividade, 

mogimiriana, e tem um filho, Enrico Avancini Natividade. 

Doutor Sandro Henrique Natividade, paulistano apaixonado 

por Mogi Mirim, aqui constituiu família, tendo inúmeros 

familiares e amigos. Em reconhecimento de seu trabalho e 
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empenho, em prol de nossa cidade, recebe hoje, o Título de 

Cidadão Mogimiriano, homenagem do Vereador Doutor 

Gerson Luiz Rossi Junior. Chamo ao palco o Doutor Sandro 

Henrique Natividade, para que o Presidente da Câmara e o 

Vereador Doutor Gerson Luiz Rossi Junior façam a outorga 

do título de Cidadão Mogimiriano. Luciano Peixoto: Capitão 

Luciano Peixoto, nasceu em Esteio, no Rio Grande do Sul, 

filho de Adão Gonçalves Peixoto e Sônia Maria Peixoto. 

Possui formação, pela Academia de Polícia Militar do Barro 

Branco, é Bacharel, em Direito, pela Universidade 

Bandeirantes, e especialista, em Direito Penal, Direito 

Processual Penal, Direito Constitucional e administrativo. 

Trabalhou no 3º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, na 

zona sul, de São Paulo, durante quinze anos; no 37º Batalhão 

de Polícia Militar do Interior, em 2001, e, desde 2012 está 

trabalhando no 26º Batalhão da Polícia Militar do Interior, 

onde desempenhou suas funções, na cidade de Itapira, em 

2012, em Mogi Guaçu, nos anos de 2013, a meados de 2016, e 

desde 04 de agosto de 2016, em Mogi Mirim. Ao assumir o 

comando da 2ª Companhia de Polícia Militar, recebeu como 

missão o restabelecimento da normalidade e da tranquilidade 

pública, na área rural da cidade, através de um trabalho que 

outrora já havia sido feito, na cidade de Itapira, o 

Policiamento Comunitário Rural, implantando o Projeto 

Vizinhança Solidária, adaptado à realidade da vida no campo. 

O trabalho foi um sucesso, usado, atualmente, como exemplo, 

por outras cidades da região. Além do fato de ter diminuído, 

consideravelmente, os índices criminais, na área rural, 

integrado à comunidade as polícias, também trabalhou e 

trabalha, por uma maior integração, entre a Polícia Militar, 

Guarda Civil Municipal e Polícia Civil, com ações junto às 

agências bancárias, às escolas municipais estaduais e ao 

comércio da cidade. Unindo esforços, em prol da melhora da 

segurança, em nossa cidade, em todas as áreas de atuação, 

também não se pode deixar de lado o trabalho desenvolvido 

junto ao CONSEG - Conselho de Segurança de Mogi Mirim, 

que, agora, realiza suas reuniões nos bairros da cidade, 
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promovendo um entrosamento entre autoridades e 

comunidade. Por seu inestimável esforço, para fazer de Mogi 

Mirim uma cidade melhor e mais segura, o Capitão Luciano 

Peixoto é o homenageado do Vereador Engenheiro Agrônomo 

Jorge Setoguchi. Chamo ao palco o Capitão de Polícia Militar 

Luciano Peixoto, para que o Presidente Vereador Engenheiro 

Agrônomo Jorge Setoguchi faça a outorga do título de 

Cidadão Mogimiriano. Maria Emília Tavares de Oliveira: 

Nascida em Espírito Santo do Pinhal, veio ainda adolescente 

para Mogi Mirim e logo a adotou como sua cidade.  Filha de 

Emilio Tavares de Freitas e Tereza de Souza Mota de Freitas, 

Maria Emília conta que, ao planejarem a mudança para cá, sua 

mãe, devota de São José, pediu que fossem felizes aqui, em 

Mogi Mirim, e, para surpresa da família, ao chegarem aqui, 

descobriram que o padroeiro da cidade era São José. “Ele nos 

trouxe para cá e atendeu ao nosso pedido, pois somos 

abençoados e imensamente felizes, na linda e hospedeira 

cidade de Mogi Mirim”, conta Marê, como é, carinhosamente, 

chamada. Maria Emília é casada com Antônio Carlos de 

Oliveira, com quem teve quatro filhos: Adriana, advogada; 

Luciana, arquiteta, e os gêmeos André, Engenheiro de Gestão, 

e Marcelo, Engenheiro Ambiental, este último, seguindo os 

passos da mãe. Avó de Fernando, de cinco anos, filho de 

Adriana e Augusto, seu genro, que considera como mais um 

filho. Formada, em pedagogia, logo iniciou sua profissão de 

educadora e lecionou, em várias escolas de Mogi Mirim. Foi 

contemplada com alunos maravilhosos, pelos quais tomou a 

decisão de investir mais, em sua carreira. Concluiu habilitação 

em Psicologia, Sociologia e Orientação Educacional. 

Atualmente, é coordenadora socioambiental da Eco Escola 

Visafértil, tendo também terminado habilitação, em Educação 

Ambiental, e concluído pós-graduação, em Educação, Arte e 

Terapia. Realiza palestras, promove teatros e ações de 

educação ambiental, em Mogi Mirim e toda a região, com 

temas relacionados ao meio ambiente, e, por consequência, 

atinge a sociedade, através da conscientização ambiental. 

Mesmo com toda sua trajetória de educadora e coordenadora 
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ambiental, sua prioridade é sua família, para a qual dedica a 

maior parte de seu tempo. Sua maior alegria é estar rodeada 

pelos filhos, sempre diz que a família é o único elo, que não se 

substitui, é a essência, para ser feliz. Acolhendo Mogi Mirim 

como sua cidade, desenvolvendo projetos de grande 

importância, para o desenvolvimento socioambiental de nossa 

cidade, Maria Emília Tavares de Oliveira é a homenageada do 

Vereador Luís Roberto Tavares. Chamo ao palco a Professora 

Maria Emília Tavares de Oliveira, para que o Presidente e o 

Vereador Luís Roberto Tavares façam a outorga do título de 

Cidadã Mogimiriana. Luiz Bergamasco: Nasceu na cidade de 

Espirito Santo do Pinhal, filho de Ângelo Bergamasco e 

Cassimira Perez Bergamasco. O jovem rapaz chegou, em 

Mogi Mirim, no ano de 1959, aos dezenove anos. Estava a 

caminho de Campinas, pois havia marcado de se encontrar 

com o amigo, na rodoviária de Campinas, onde os dois 

sairiam, em busca de emprego.  Mas o dinheiro que tinha não 

dava para pagar a passagem até Campinas, não tendo como 

seguir viagem e não conhecendo ninguém, sentou-se no banco 

da Praça Floriano Peixoto e ficou pensando, em como fazer 

para conseguir o dinheiro, pois também não tinha onde 

dormir. Dormiu, em uma pensão, e para pagar as diárias, fazia 

“bicos” de servente de pedreiro, durante o dia, e, à noite, 

vendia pipoca, na praça. Depois de algumas semanas, 

conseguiu emprego fixo, como pedreiro, e como a cidade de 

Mogi Mirim estava se desenvolvendo, alguns bairros 

começavam a construção de casas. Foi na Vila São José, que 

construiu as primeiras casas, e, como diz a música Cidadão, 

do compositor Zé Ramalho, “Tá vendo aquele colégio moço? 

Eu também trabalhei lá”, ajudou na construção do então 

Grupo Escolar da Santa Cruz e também, do Grupo Escolar, do 

Bairro Mirante.  Senhor Luiz ficou, em Mogi Mirim, e fez 

muitas amizades. Não se casou, hoje, é aposentado, mas 

continua trabalhando, para todos os que precisam de seus 

serviços. Ele é chamado pelos amigos de “o faz tudo”, porque, 

precisou dele, é só chamar, para os amigos não tem tempo 

ruim, é amigo para todas as horas. A dedicação e o trabalho do 
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Senhor Luiz Bergamasco, fazem com que hoje, ele seja o 

homenageado do Vereador Luiz Roberto de Souza Leite. 

Chamo ao palco o senhor Luiz Bergamasco, para que o 

Presidente e o vereador Luiz Roberto de Souza Leite façam a 

outorga do Título de Cidadão Mogimiriano. Gloria Soltani: 

Nascida em São Caetano do Sul, filha de Qodrat’ Ullah 

Soltani e Ferdossia Badii Soltani. É carinhosamente chamada 

pelos Amigos e Familiares de Goly. Em 1959, com apenas um 

ano de idade, seus pais vieram residir, em Mogi Mirim, por 

questões de trabalho. Formada, em Administração e 

Orientação Pedagógica, constituiu família, em Mogi Mirim, e 

aqui criou e educou seu filho, Cyrus Soltani Manjaterra, 

atualmente, com vinte e seis anos de idade. Suas ações, em 

prol do município, são inúmeras. Um dos primeiros projetos 

sociais voltados para jovens e adultos, o Projeto BADI, foi 

instituído por seu pai, com iniciativa sua e de sua irmã. Hoje, 

o projeto tem dezessete anos de fundação e, com excelência, 

acolhe diversos jovens e adultos, tendo recebido, em 05 de 

novembro de 2004, o Prêmio Meio Ambiente e a Escola, 

através das empresas Embrapa e Motorola, pelo curso de 

alfabetização de adultos. Em 2013, doou ao Corpo de 

Bombeiro Municipal, uma viatura de resgate totalmente 

equipada, realizando também, todas as manutenções do 

veículo, contribuindo para o bem-estar e salvamento de muitas 

vidas, em nossa cidade. Dentre suas inúmeras características, 

sua alegria de viver e sua preocupação, com as pessoas, são 

uma marca registrada, que faz com que esteja sempre rodeada 

de amigos. Relata que sua paixão pela vida e pelo ser humano, 

é o que a faz acreditar num mundo melhor e mais justo, para 

todos. Desta forma, por todo o exposto, o Vereador Professor 

Manoel Palomino, tem a honra em conceder esta justa 

homenagem à Gloria Soltani, a Goly, por merecimento e 

reconhecimento das ações, em prol do nosso município. 

Chamo ao palco a senhora Gloria Soltani, para que o 

Presidente da Câmara e o Vereador Manoel Eduardo Pereira 

da Cruz Palomino façam a outorga do título de Cidadã 

Mogimiriana. Weberty Alves da Silva: Nascido em Santo 
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André, é Filho de Valdir Alves da Silva e Dorcinea Antônia 

da Silva. Veio para Mogi Mirim, no ano de 1991. É casado 

com Elaine Pessoa de Lima Silva, com quem tem dois filhos, 

Patrick e Wesley. Comerciante, há vinte e cinco anos, na 

cidade, e dirige a tapeçaria Papa Léguas, onde trabalha com 

sua família, no Bairro do Tucura, e reside, atualmente, na Vila 

Universitária. Artista plástico, tendo participado de várias 

exposições, no Centro Cultural, nos anos de 2004 e 2005, 

junto com outros pintores da cidade, defende o fortalecimento 

da cultura local. Também realizou exposições de quadros, no 

Banco do Brasil, e em comércios locais. Também é instrutor 

de alpinismo, atividade que exerceu de 1999 a 2005. 

Atualmente, realiza trabalhos sociais junto à comunidade, 

participando da administração do grupo Dedo Duro/Pro Bem 

de Mogi Mirim, onde contribui a fiscalizar nossa cidade, 

ajudando também, os cidadãos de Mogi Mirim, em várias 

outras áreas. Participou, ativamente, em prol das entidades 

assistenciais, do levantamento de assinaturas, para a não 

concessão do SAAE, luta em prol do tombamento histórico do 

Mogi Mirim Esporte Clube - MMEC e buscou ajuda, para que 

a Santa Casa de Misericórdia não parasse seus atendimentos. 

Participou das manifestações sobre os aluguéis abusivos da 

administração e, junto com outros munícipes, formalizaram 

denúncias, no Ministério Público, sobre serviços públicos. Por 

sua luta constante, em prol da sociedade mogimiriana, o 

Senhor Weberty Alves da Silva, recebe hoje a homenagem do 

Vereador Marcos Antônio Franco. Chamo ao palco o Senhor 

Weberty Alves da Silva, para que o Presidente da Câmara e o 

Vereador Marcos Antônio Franco façam a outorga do título de 

Cidadão Mogimiriano. Antônio Carlos de Carvalho Arouca. 

É natural de Caraguatatuba, filho de Antônio Cruz Arouca e 

Silvina de Carvalho Arouca. Casado com Silvana com quem 

teve três filhos: Rafael, Ana Carolina e Mariana. Formou-se, 

em Engenharia Mecânica Industrial, pela FEI. Foi Professor 

concursado, durante quatro anos, no SENAI, em São Bernardo 

de Campo. Estagiou, em diversas empresas, entre elas a 

J.I.CASE, na qual foi admitido, como Engenheiro Mecânico, 
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atuando na região de Sorocaba. Durante este período, também 

cursou Administração de Empresas e Engenharia de 

Segurança do Trabalho. Também, em Sorocaba, conheceu a 

esposa Silvana. Em setembro de 1983, receberam um convite 

da empresa familiar Agropecuária Santa Mariana Ltda., para 

gerir os negócios, nas cidades de Mogi Mirim, Itapira, Socorro 

e Serra Negra, nos cultivos de algodão, citros, café, eucalipto, 

e pecuária de cria e recria. Foi quando fixaram residência, em 

Mogi Mirim, em uma propriedade rural, na qual vivem até 

hoje. Arouca é um dos grandes citricultores de nosso 

município, participou da Associtros e foi um dos fundadores 

da Aciesp, entidade de produtores de citros, no Estado de São 

Paulo. Além disso, foi membro da Comissão de Citricultura da 

Federação de Agricultura do Estado de São Paulo, de 1987 a 

2001, representando o Sindicato Rural de Mogi Mirim e 

região. Desde 1984, participou, ativamente, do Sindicato 

Rural local, atuando em diferentes cargos e sendo 

homenageado, pela entidade, em 2015, pelos serviços 

prestados à coletividade agropecuária da região. Atualmente, é 

membro do Conselho Municipal de Segurança. A vereadora 

Professora Maria Helena Scudeler de Barros tem a honra de 

homenagear o Senhor Antônio Carlos de Carvalho Arouca, 

pelos serviços prestados à nossa cidade, com destaque à 

comunidade rural. Chamo ao palco o Engenheiro Antônio 

Carlos de Carvalho Arouca, para que o Presidente e a 

Vereadora Professora Maria Helena Scudeler de Barros façam 

a outorga do título de Cidadão Mogimiriano. Nélio Alves da 

Silva. Pastor Nélio Alves da Silva, nascido na Vila Santa 

Izabel, em São Paulo, Capital, filho de Joaquim Marcelino da 

Silva e Antônia Alves da Silva. Atuando, como Policial 

Militar, foi transferido para o nosso município, no ano de 

1992, onde chegou, em nossa cidade, com sua família, esposa 

e seis filhas pequenas. Hoje, as seis estão casadas, com 

mogimirianos, e o Pastor Nélio foi presenteado, por Deus, 

com onze netos. É Pastor Presidente e Fundador da Igreja 

Evangélica Assembleia de Deus, Ministério da Região 

Mogiana. Sendo que, atualmente, Pastor Nélio, por intermédio 
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da Associação Missão Ebenézer, realiza um trabalho de apoio 

às pessoas carentes, na Zona Leste da nossa cidade, e, por 

intermédio da Assembleia de Deus Mogiana, desenvolve o 

soerguimento de homens caídos e realiza a recuperação de 

famílias e dependentes químicos, reintegrando-os, na 

sociedade. Pastor Nélio foi eleito vereador, na legislatura de 

2001- 2004, e eleito Vice-Presidente da Câmara Municipal de 

Mogi Mirim, no Biênio de 2001- 2002. Formado, 

inicialmente, em Contabilidade. Cursou Escola de Formação 

de Soldados da Policia Militar do Estado de São Paulo, 

posteriormente, Escola Formação de Cabos e, por fim, o Curso 

de Formação de Sargentos, na Escola Superior de Sargentos 

da Policia Militar.  Foi instrutor, na Escola de Formação de 

Praças da Policia Militar do Estado de São Paulo, na cidade de 

Mogi Mirim, na área de Meio Ambiente. Possui ainda, 

formação de Licenciatura, em História, e, atualmente, cursa 

Pedagogia. Por seu trabalho exemplar, em prol da 

comunidade, o Pastor Nélio Alves da Silva, é o homenageado 

do Vereador Moacir Genuário. Chamo ao palco o Pastor Nélio 

Alves da Silva, para que o Presidente e o vereador Moarcir 

Genuário façam a outorga do título de cidadão mogimiriano. 

Walter Teixeira de Carvalho: Nasceu em São Paulo, no dia 

24 de abril de 1938, onde trabalhou, na Polícia Militar, por 

vinte e cinco anos. Atuou, nas mais diversas áreas da Policia 

Militar, desde o patrulhamento, na rua, até sendo o 

responsável por toda comunicação da PM, na cidade de São 

Paulo. Aposentou-se da carreira militar e possuí, hoje, a 

patente de Primeiro Tenente. Mudou-se, para Mogi Mirim, em 

2000, com a finalidade de ficar mais próximo de seus 

familiares, haja vista que sua filha Silvia Bueno Teixeira de 

Carvalho, contadora, escolheu Mogi Mirim, para iniciar sua 

carreira. Em Mogi Mirim, buscou melhor qualidade de vida 

para esposa e sua família e, aqui, concluiu seus estudos, 

cursando Direito, na Faculdade Santa Lúcia, sendo, à época, o 

aluno mais idoso da faculdade. Atualmente, com oitenta anos, 

é advogado e pós-graduado, em Direito Civil e Processo Civil, 

e dedica sua vida aos cuidados da esposa e aos estudos 
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acadêmicos. É com muita honra, que a cidade de Mogi Mirim, 

acolhe, como filho, o Senhor Walter Teixeira de Carvalho, por 

meio da homenagem do Vereador Orivaldo Aparecido 

Magalhães. Chamo ao palco o Senhor Walter Teixeira de 

Carvalho, para que o Presidente e o Vereador Bacharel 

Orivaldo Aparecido Magalhães façam a outorga do título de 

Cidadão Mogimiriano. Luciana Makssur Ajub: Doutora 

Luciana Makssur Ajub, filha de Wadih Elias Ajub e Uarde 

Makssur Ajub, nascida, em Lambari, Minas Gerais. Casada, 

com Elias Rezek Ajub, desde 2007, e mãe de dois filhos: 

Sâmia e Elias José. Reside, em Mogi Mirim, desde 08 de 

dezembro de 2007, porém, frequenta a cidade, desde a 

infância, em virtude dos parentes aqui residirem. Formada, em 

Direito, pela Faculdade de Direito de Varginha, MG, exerce 

atividade advocatícia, desde 1996, e foi advogada terceirizada 

do Banco do Brasil, por dez anos. É especialista, em ensino 

superior, pela PUC de Minas Gerais, e Mestre, em Educação, 

pela Universidade Vale do Rio Verde. Possui também, 

mestrado, em Direito, pela mesma universidade. Atuou, como 

Professora do Curso de Direito da Universidade Vale do Rio 

Verde, nos Campus de Caxambu e Três Corações, por cinco 

anos. É Membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, 

Ministério do Belém, em Mogi Mirim. Sempre está envolvida 

com trabalhos sociais da igreja e é pregadora da Palavra de 

Deus, em Mogi Mirim e região. Seu trabalho para ajudar ao 

próximo, motivou a homenagem do Vereador Samuel 

Cavalcante à Doutora Luciana Makssur Ajub. Chamo ao palco 

a Doutora Luciana Makssur Ajub, para que o Presidente e o 

Vereador Samuel Nogueira Cavalcante façam a outorga do 

título de Cidadã Mogimiriana. Antonio Carlos Miadaira: 

Doutor Antonio Carlos Miadaira é casado com Luiza 

Miadaira, com quem tem dois filhos: Carlinhos e Mariana. 

Natural de Juquiá, São Paulo, Dr. Miadaira passou sua 

infância e adolescência, em Santos e São Paulo, cidades, onde 

cursou ensino fundamental e ensino médio. Em 1973, mudou-

se, para Campinas, município onde formou-se em Medicina, 

pela Unicamp, em 1978, fazendo residência médica, em 



  

                                             

                                           CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM 
                                          Estado de São Paulo 

 

 

19 

ginecologia obstetrícia. Em 1981, iniciou a carreira de 

docente, em ginecologia e obstetrícia, na PUC - Pontifícia 

Universidade Católica de Campinas. Neste mesmo ano, veio 

para Mogi Mirim, iniciando sua atividade profissional, no 

Hospital São Lucas. Em 1985, passou a fazer parte do quadro 

de funcionários da Prefeitura de Mogi Mirim, onde trabalha, 

até os dias atuais. Dr. Miadaira possui especialização em 

ginecologia e obstetrícia; ultrassonografia, em ginecologia; 

colposcopia, medicina do trabalho e administração hospitalar. 

São quase quatro décadas, dedicando seu trabalho à população 

mogimiriana, sempre, com muita atenção e respeito e é, com 

certeza, um dos profissionais mais requisitados pelas mulheres 

de Mogi Mirim, com uma agenda sempre lotada, atendendo 

pelo SUS – Sistema Único de Saúde e pela rede particular. Ele 

ainda é o médico coordenador do Ambulatório de Gestantes 

Alto Risco e do Ambulatório da Saúde da Mulher. E, por essa 

dedicação e atenção à saúde da mulher, em Mogi Mirim, o 

doutor Antônio Carlos Miadaira recebe a homenagem da 

Vereadora Sônia Regina Rodrigues. Chamo ao palco o Doutor 

Antonio Carlos Miadaira, para que o Presidente e a Vereadora 

Policial Civil Sônia Regina Rodrigues façam a outorga do 

título de Cidadão Mogimiriano. Ivandir Acácio Costa: 

Nascido, na cidade de Ouro Fino, Minas Gerais, filho de Liceu 

Saturnino Costa e Albina Machado Costa. Casado, com Luzia 

Freitas Costa, pai de 4 filhos, duas mulheres e dois homens. 

Em 1963 veio para Mogi Mirim, aos nove anos de idade. A 

partir daí, trabalhou, em diversos ramos: como vendedor de 

bananas; auxiliar, junto ao pai, na fabricação de colchões de 

capim; entregador de leite, nas residências de Mogi Mirim, 

garçom, balconista e ajudante de mecânico. Aos dezoito anos, 

serviu a aeronáutica, em Pirassununga, voltando, para Mogi 

Mirim, no ano seguinte. Trabalhou, em várias empresas de 

nossa cidade, tais como, a Irmãos Oliveira, ADAP S/A e 

ISMA S/A, onde ficou, até 1987. Cursou Faculdade de 

Administração de Empresas, em São João da Boa Vista, e, em 

1984, montou sua própria empresa, no ramo de máquinas e 

equipamentos, comando e materiais elétricos, onde trabalhou, 
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até 1995. Posteriormente, trabalhou em diversas empresas, 

prestando serviços de assessoria administrativa, financeira, 

custos e planejamento. O dia 06 de junho de 1999, foi 

importante divisor de águas, em sua vida, pois, nessa data, 

entrou, pela primeira vez, em uma igreja, que pregava a 

palavra de Deus renovada. Em 2005, ingressou na Igreja Casa 

do Oleiro de Mogi Mirim, onde conheceu seus pais, na fé, 

Pastor Fernando e Pastora Isaura, onde, hoje, é Presbítero. 

Assim, teve participação ativa, em diversas obras 

assistenciais, ajudando, como obreiro, em ações, para 

crianças, jovens e adultos, contribuindo, para que missionários 

também pudessem fazer o trabalho, em Mogi Mirim e em 

outros países, financiando obras, no Brasil, em comunidades 

ribeirinhas, dentre outras localidades, algo que fortalece ainda 

mais seu vínculo, com nossa cidade, pois, além de ajudar às 

empresas, com seu conhecimento profissional, fortalece ainda, 

a missão, que Jesus Cristo lhe entregou, que é a de 

compartilhar Sua palavra, mudar vidas e colaborar, com a 

comunidade mogimiriana. Por reconhecer o exemplo de 

cidadão, que atua, mudando vidas e colaborando, com a 

comunidade mogimiriana, o Vereador Doutor Tiago Costa, 

hoje, homenageia o Senhor Ivandir Acácio Costa. Chamo ao 

palco o Senhor Ivandir Acácio Costa, para que o Presidente e 

o Vereador Doutor Tiago Cesar Costa façam a outorga do 

título de Cidadão Mogimiriano”.  Findo o discurso, recebeu o 

orador efusivos aplausos. Após a entrega dos Títulos de 

Cidadão Mogimiriano às ilustres personalidades da noite, o 

Presidente da Câmara, Vereador Jorge Setoguchi, em sinal de 

agradecimento, pela brilhante participação, ofertou uma Placa 

de Agradecimento, ao Orador Oficial da Câmara, na sessão 

solene, o Radialista e Representante Consular da Itália, em 

Mogi Mirim, Sebastião Zoli Júnior. Posto isto, quase ao 

término da Sessão Solene, o Presidente, Vereador Jorge 

Setoguchi, solicitou ao 1º Secretário, Vereador Cristiano 

Gaioto, 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 
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após, foi por todos assinado. Finalmente, nada mais a tratar, o 

Senhor Presidente da Câmara, Vereador Jorge Setoguchi 

agradeceu a presença das ilustres e dignas autoridades e, sob a 

proteção de Deus, encerrou os trabalhos da presente Sessão às 

21 horas, 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 2017. 
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