CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

ATA DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE
TÍTULOS DE CIDADÃO MOGIMIRIANO

Presidida pelo Sr. Vereador Manoel Eduardo Pereira da
Cruz Palomino.

Aos dezoito dias do mês de dezembro, do ano dois mil e
dezenove, realizou-se, na sede social do Clube Mogiano,
localizado na Avenida Professor Adib Chaib, 801, centro,
Mogi Mirim, presidida pelo Vereador Manoel Eduardo Pereira
da Cruz Palomino, a Sessão Solene de Entrega de Títulos de
Cidadão
Mogimiriano,
previamente
programada
e
devidamente convocada, nos termos do Edital de Convocação
nº 02 (dois), de Sessão Solene, datado de 04 de dezembro de
2019. Considerado o disposto nos Artigos 18, II, “x”, e 119,
da Resolução nº 216, de 2010 (Regimento Interno vigente), e
tendo presentes ainda, os termos dos Decretos Legislativos nºs
324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335,
336, 337, 338 e 339, de 2019, deu-se Sessão Solene de
Entrega de Títulos de Cidadão Mogimiriano da Câmara
Municipal a ilustres personalidades. Às 19 horas, iniciada a
sessão, o Jornalista Nelson Victal do Prado, à frente do
cerimonial da noite solene, convidou os vereadores para que
tomassem assento à Mesa Principal e foi constatada a presença
dos senhores Vereadores: Alexandre Cintra, André Albejante
Mazon, Cinoê Duzo, Cristiano Gaioto, Fábio de Jesus Mota,
Geraldo Vicente Bertanha, Gérson Luiz Rossi Júnior, Jorge
Setoguchi, Luís Roberto Tavares, Marcos Antonio Franco,
Maria Helena Scudeler de Barros, Moacir Genuario, Orivaldo
Aparecido Magalhães, Sônia Regina Rodrigues e Tiago César
Costa. Em seguida, o Presidente da Câmara Municipal,
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Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino, que
ocupou lugar central, na Mesa Diretiva dos trabalhos. Para
abertura do evento, o cerimonial solicitou ao Presidente da
Câmara, Vereador Manoel Eduardo Palomino, que
recepcionasse o Orador Oficial da Câmara, para a Sessão
Solene, o Procurador Jurídico da Casa Legislativa de Mogi
Mirim, Dr. Fernando Marcio das Dores. Foram justificadas
ausências e 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 Câmera 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), deu-se 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
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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”. Findo o discurso do
Presidente da Câmara, ocupou lugar, na tribuna, o Orador
Oficial, o Procurador Jurídico da Casa Legislativa de Mogi
Mirim, Dr. Fernando Marcio das Dores, que proferiu belas e
elogiosas palavras aos homenageados da noite solene, cujo
discurso segue: “Cumprimento o Exmo. Sr. Presidente da
Câmara Municipal de Mogi Mirim – Vereador Manoel
Eduardo Pereira da Cruz Palomino. Cumprimento o Exmo. sr.
Primeiro Vice-Presidente - Vereador Geraldo Vicente
Bertanha. Cumprimento o Exmo. Sr. Segundo Vice Presidente
– Vereador Cristiano Gaioto. Cumprimento Exmo. Sr.
Primeiro Secretário – Vereador Luís Roberto Tavares.
Cumprimento o Exmo. Sr. Segundo Secretário – Vereador
André Albejante Mazon. Cumprimento o Exmo. Sr. Vereador
Marco Antônio Franco e na sua pessoa cumprimentos aos
demais vereadores e vereadoras. Cumprimento a matriarca de
minha família Sra. Glória Gonçalves das Dores e na sua
pessoa estendo saudações a todas famílias de Mogi Mirim.
Senhoras e Senhores. Hoje é um dia reconhecimento, no qual
a Câmara Municipal de Mogi Mirim tornará de direito o que
de fato já ocorreu há tempos. Porém, antes de adentrarmos o
motivo maior de nossa presença aqui, fazem-se necessárias
algumas palavras iniciais. E começo falando sobre o que, em
nosso sentir, é o primeiro e mais importante núcleo social em
que qualquer indivíduo é inserido: a Família. Nascemos, em
regra, da união de dois indivíduos que unidos por interesses
pessoais, sentimentais ou não, comungam ações e votos com a
intenção de convivência mútua e de se perpetuarem por meio
de outros novos indivíduos. Assim, da união desses indivíduos
de dois núcleos familiares diversos, surge um terceiro. A este
terceiro agrega-se, com o tempo, outro indivíduo, que dará,
por sua vez, vida a outro núcleo familiar, que, também, por
sua vez, procriará, multiplicando-se, originando outros novos
núcleos assemelhados. Daquela união inicial, surgiu um
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terceiro membro e este membro recém-nascido, para ser
reconhecido pelo Estado, é levado a Registro, recebendo,
assim, um assentamento, consistente em um reconhecimento
oficial de vida pelo Estado. Este instrumento é conhecido
como certidão de nascimento, e traz gravado em si, o nome do
assentado, dos pais, dos avós, horário e local de nascimento,
etc.. Surgi ali, oficialmente, uma pessoa natural. A teor do que
percebemos acerca do núcleo familiar, há, também, outro
núcleo social, este de maior envergadura, composto por um
grande número de indivíduos, de famílias que circulam e
convivem dentro de limites geográficos definidos; tendo
desejos diferentes, sonhos diversos, necessidades variadas,
esperanças e anseios impares mas que, intimamente, tem
objetivos comuns de felicidades e realizações. Nesse espaço
geográfico há aqueles que nele nasceram, cresceram,
procriaram, criaram, desenvolveram, envelheceram e
sucumbiram; há, porém, outros que não nasceram ali, mas
apenas cresceram, procriaram, criaram, desenvolveram e
sucumbiram, pois, apesar de não nascidos na terra de vivência,
a ela chegaram e firmaram suas raízes, tomados pela
curiosidade ou pelo espírito de inovação, lançaram-se à cata
de terras novas, na busca responsável de um futuro reluzente.
E na procura por outras paragens, acabaram por aportar em
terras mogimirianas. A cidade de Mogi Mirim, como no
exemplo de família, abrigou-os, tomando a todos, de forma
oficiosa e informal, como filhos seus, cidadãos de fato.
Automaticamente a cidade reconhece como seus cidadãos
aquele universo de habitante, que nascidos em seu território,
tem direito de uso e gozo de seus direitos civis e políticos.
Entretanto, há um grande grupo de pessoas não nascidas na
circunscrição do município que vivem, criam, amam,
desenvolvem-se, choram e morrem em nossa cidade. Estas
pessoas dedicaram e dedicam larga parcela de suas vidas para
o engrandecimento de nossa cidade e juntas com os demais
cidadãos naturais de Mogi Mirim, lutam, diuturnamente e a
seu modo, pelo engrandecimento da nossa Mogi. Isto, porque
JUNTOS nós construímos Mogi. É certo que a Mogi Mirim

4

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo

nascida das incursões “do audaz aventureiro imponente”
jamais esquecerá de sua gente. Hoje, a terra do “bandeirante
intrépido”, permanece altiva e pujante por obra e força do seu
povo natural e daqueles que, por obra do destino ou escolha
própria, optaram por se fixarem nestas terras reluzentes. E,
assim, NÓS construímos Mogi. Oriundos de vários centros,
porém, unidos num só objetivo, NÓS construímos Mogi.
Reconhecendo a relevância destas pessoas que de alma e
coração empenham-se de formas variadas na construção de
uma Mogi Mirim melhor, mais humana, enriquecendo-a por
meio de suas ações diretas ou indiretamente, é que a Câmara
Municipal de Mogi Mirim, à semelhança do que fazem os
Cartórios de Pessoas Naturais, pelo Poder concedido pelo
Povo desta Cidade outorga, como se uma adoção oficial fosse,
o Título de Cidadão Mogimiriano aos, de agora em diante,
seus filhos: Ilmo. Major Adriano Daniel. Paulistano de
nascimento, casado com Fernanda Xavier Daniel, pai de
Ângelo e Ione Daniel, a quem, por ousadia, mas com a devida
vênia, atrevo-me a chamar de amigo. Major Daniel ingressou
na Academia de Polícia Militar do Barro Branco em 1.992,
aos 19 anos. E desde aquela época evolui anualmente na
carreira militar. É pós-graduado em Direito Penal e Processual
Penal – Mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem
Pública. Recebeu o título de Cidadão Honorário Santarritense.
Entre 2.012 e 2.019 recebeu diversas medalhas por relevantes
serviços prestados, dentre elas a Medalha Heróis do Brasil.
Em 2.017, promovido ao cargo de Major, assumiu a função de
subcomandante do 26º BPM-i. Reside em Mogi Mirim desde
2.017 – É docente de Direito da Faculdade Mogiana do Estado
de São Paulo. Comandou interinamente de outubro de 2.018 a
setembro de 2.109 o 26º BPM-I. Recebeu o título de cidadão
Jaguariunense, em 2.107. Incentivador do Programa
Vizinhança Solidária da Polícia Militar na Zona Urbana e
Rural de Mogi Mirim. Sempre atento às necessidades da
comunidade não mede esforços para participação em
quaisquer eventos públicos municipais. Criador do Projeto de
ação social do 26º BPM-I denominado “Futebol Solidário”,
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que visa arrecadação de alimentos para instituições de
caridade da região. Ilmo. Sr. Deputado Federal Carlos
Henrique Focesi Sampaio. Nascido em Campinas. Promotor
de Justiça por profissão, onde ingressou aos 23 anos de idade,
órgão do qual, atualmente, encontra-se licenciado e político
por vocação. Ocupou a vereança em sua cidade natal de 1.993
a 1.997. Foi líder de bancada na Câmara Federal por três
vezes. Tornou-se o Primeiro o Secretário de Segurança
Pública do município de Campinas, período em que criou e
implantou a Guarda Civil Municipal. Candidatou-se por três
vezes à Prefeitura Campineira. Foi eleito pelo “Instituto Atlas
Político”, coordenado por professores da Universidade de
Havard, como o melhor deputado Federal do Estado de São
Paulo. Obteve por três vezes consecutivas o “Prêmio
Congresso em Foco” como um dos mais influentes e
respeitados deputados do país. Ilmo. Sr. David Barone Natural
da cidade de Santo André, filho de Camilo Barone Valentim e
Maria Conceição Barone. Tem laços com Mogi Mirim desde
tenra idade, quando vinha, em férias, passar temporada na casa
de sua tia e avó materna. Mudou-se definitivamente para Mogi
Mirim em 1.991, Dois anos depois ingressava na Guarda Civil
Municipal. Em janeiro de 1.996 casou-se com Maria
Aparecida Neves de Oliveira, desta relação nasceram dois
filhos: Maria Eduarda e Felippo Oliveira. Como GCM atua de
forma dedicada e eficaz no atendimento à população,
exercendo atualmente funções de liderança junto a seus
colegas. Exerceu a função de Comandante da Defesa no
Município. Em 2.017 foi eleito tesoureiro do SINSEP e em
decorrência da vacância do cargo de Presidente daquele
Sindicato assumiu a Presidência, lutando incansavelmente
para conquista de benefícios dos servidores municipais. Ilmo.
Sr. Edson Henrique Rosa. Nascido em Mogi Guaçu, Professor
de Educação Física, pós-graduado em Administração e
Marketing Esportivo – casado, pai de Lívia. Foi preparador
físico das categorias de base do Mogi Mirim E. C., também
atuou no E. C. XV de Novembro de Piracicaba, Clube Atlético
Guaçuano e Grêmio de Esportes Maringá/PR. Atuou como
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Secretário Municipal de Recreação, Esporte e Turismo de
Mogi Mirim – gestão 1.997 a 2.004. Desenvolvendo diversos
projetos como: Copa Interbairros Ouro, Prata e Bronze. Criou
os Jogos dos Trabalhadores e os Jogos dos Servidores
Municipais. É empresário, à frente da empresa Rick Eventos e
Promoções, desde 2.000. Licenciado pela Escola de futebol do
São Futebol Clube. Formando diversos profissionais e abrindo
portas para a juventude mogimiriana, entregando talentos para
o esporte futebolista. Ilmo. Sr. Pastor Emerson Gomes
Barbosa. Paulistano de nascimento, filho de Paulo Barbosa e
Maria Neide Gomes Barbosa. Reside no município desde
1.994. Funcionário do SAAE. Casado com Paula Nehrbach
Roldán, com quem tem 05 filhos biológicos e 3 filhos de
“coração”. Tornou-se pastor aos 26 anos. Em 2.002, iniciou
trabalho de evangelização com colegas de trabalho, que
apresentavam problemas familiares. Em 2.005 nasceu a
“comunidade Evangélica Apascentar” voltada para a
evangelização e partilha do amor de Deus. Em sua missão,
tenta resgatar a dignidade da pessoa humana, moral e cultural.
O Pastor Emerson faz da contribuição social a verdadeira
missão de sua vida. Ilma. Sra. Gisele Anselmo. Natural de
Vargem Grande do Sul, SP, filha de Lázaro Rubens Silva
Anselmo e de Cleonice Regina da Costa. É Advogada,
atualmente Assessora Especial da Presidência da Câmara
Municipal. Foi Conselheira Tutelar na gestão de 2.010/2.012,
quando obteve a terceira maior votação. Exerceu com
dedicação as funções de conselheira tutelar – sendo
reconhecida sua excelência de atuação pelo juízo de Direito da
Infância e Juventude à época. Tem seu amor pelos animais
como bandeira sagrada, aos quais não mede esforços para
defesa. Na Câmara sua competência é reconhecida por todos,
somente sendo equiparada à sua delicadeza e beleza. Ilmo. Sr.
Guilhermo Osvaldo Nardi. Nasceu em Rosário, Santa Fé, na
Argentina. Filho de Osvaldo Nardi e de Nélida Antônia
Vidoret. É o caçula de 03 irmãos. Viveu em Rosário, onde
estudou, graduando-se em Administração de empresas.
Casado com Anabella Nanci Gomez, professora e mãe de seus
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dois filhos: Manuel e Agustin. Em 2.004, ingressou na
empresa Metalbo, sendo que 2.010, foi transferido para
instalar a filial da empresa aqui em Mogi Mirim. Já residindo
com a família em Mogi, inicia as atividades da Metalbras.
Amante do futebol, começou a assistir aos jogos do “Sapão”
para matar saudades do time de seu coração, o Club Atlético
New Old Boys de Rosário. Integrante do Clube do XXX, aos
sábados participa dos jogos e do churrasco, confraternizando e
cultivando amizades, tanto que, as mesmas, influenciaram-no
a tornar-se torcedor do Palmeiras, time que agora ocupa lugar
especial em seu coração. Ilma. Sra. Joana D’Arc Ribeiro
Bizigato. Nascida na cidade de Franca/SP, filha de Benedicta
de Moraes Ribeiro e de Luiz Ribeiro. Casada com Fioravante
Bizigato. Tem 3 filhos e 4 netos. Chegou a Mogi Mirim na
década de 1.960. Estudou na Escola de Comércio de Mogi
Mirim. Trabalhou na empresa Cofres e Móveis de Aço e no
Cartório de Registro Civil por 23 anos. E uma Mogimiriana de
coração. Ilmo. Sr. José Carlos da Cruz Andrade. Nascido na
cidade vizinha de Artur Nogueira. Filho de Dionísio da Cruz
Andrade e Hayda Sai Andrade, descendente de imigrantes
portugueses e italianos. Casou-se em 1.975 com Arlete
Tagliari Andrade. É pai de 04 filhos: Carlos, Rogério, Aline e
Dionísio Filho. Desde muito cedo ajudava seus pais
entregando leite pela cidade. Aos 17 anos mudou-se para uma
propriedade rural em Mogi Mirim. Dedicou-se à agricultura.
Durante 30 anos atuou me vendas na CEASA na cidade
Campinas. Iniciou a comercialização do Limão Tahiti, produto
que alavancou a economia e a exportação de Mogi Mirim.
Pioneiro no seguimento, orgulha-se de fazer parte dessa
história, cuja cultura representa a atividade de mais 5.500
agricultores gerando mais de 100.000 empregos diretos. José
Carlos é um homem e empresário que segue acreditando na
capacidade e potencialidade de nosso pais, tanto é, que hoje
envereda-se por nova atividade, dedicando-se também à
pecuária, orgulhando-se de fazer parte da história agrícola de
Mogi Mirim. Ilmo. Sr. Deputado Federal Luiz Felipe Baleia
Tenuto Rossi. Nascido na cidade de São Paulo, Baleia Rossi,
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como é conhecido, político e empresário. Reeleito para
segundo mandato como deputado federal. Líder de bancada na
Câmara Federal. Municipalista com atuação na área da Saúde
e Desenvolvimento social. Com formação em Direito, iniciou
sua vida política na cidade Ribeirão Preto, aos 20 anos,
exercendo três mandatos consecutivos como vereador. Atuou,
em três oportunidades, como deputado estadual desde 2.002.
Exerce o cargo de Deputado Federal desde 2.014. Em 2.016
foi considerado um dos 100 parlamentares mais influentes do
Congresso Nacional. É autor da PEC 45/2.019 – da Reforma
Tributária. Como deputado estadual foi autor da Lei nº
12.906/2.008 que instituiu o monitoramento eletrônico de
presos no estado de São Paulo. Autor de diversas proposituras
de grande relevância para o município. Atuou destinando
verbas para a saúde do município, Emendas Parlamentares,
que totalizaram mais de R$199.000,00 – contemplando as
UBS Dr. Antonio Albejante; UBS Parque do Estado; UBS
Santa Clara, dentre outras. Viabilizou a contratação de
financiamento junto à CEF até o montante de
R$19.950.000,00 destinados às obras de infraestrutura e
pavimentação asfáltica do bairro Parque das Laranjeiras.
Viabilizou a entrega de 02 veículos para a Associação Alma
Mater e APAE de Mogi Mirim, respectivamente. Sendo estas
apenas algumas de suas ações para atendimento da população
do município. Ilma. Sra. Doutora Lycia Inês Moreira da Silva.
Nascida em Taquaritinga, filha de Wlandeslau Adamo Moreira
da Silva e de Neide Micali Moreira da Silva. Graduada em
medicina em 1.980, pela UNICAMP. Fez Residência Médica
em Pneumologia no Hospital do Servidor Público do Estado
de São Paulo. Formada, exerceu suas atividades médicas de
1.984 a 1.996 no Instituto ESTE – ligado à Secretaria de
Saúde do Estado de São Paulo. Em nossa cidade atuou no
antigo Posto de Saúde da Av. Santo Antônio e na UBS Santa
Clara. Em 1.996 medicou no centro de Especialidades de
Mogi Mirim. Compôs o Corpo Clínico da Santa Casa de
Misericórdia de Mogi Mirim até 2.011 e, desde 2.017, exerce
suas atividades no CEM – Centro de Especialidades Médicas.
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Ilmo. Sr. Nelson de Jesus Correa. Mineiro da cidade de
Guaxupé, filho de Sebastião Eugênio Correa e Manoela de
Jesus Correa, quando criança se dividia em brincar com o
irmão entre os trilhos e vagões de trem da Estação Mogiana da
cidade Guaxupé. Quando tinha 14 anos, sua família mudou-se
para Mogi Mirim, época, em que começou a trabalhar na
antiga Marte Móveis de Aço. Aos 18 anos casou-se com
Egidea Maria Rodrigues Correa. O casal teve 6 filhos e hoje
são 14 netos e 6 bisnetos. Nelson Cicatriz, como é conhecido,
trabalhou em diversas empresas de Mogi Mirim até ingressar
na Guarda Civil Municipal em 1.982, onde se aposentou, mas,
ainda continua trabalhando no Depto. de Investigações na
Delegacia de Polícia de Mogi Mirim. Nelson tem amor pelo
ofício que escolheu, porém, não dispensa o prazer de cuidar de
plantas em sua chácara nas horas de folga. Ilmo. Sr. Deputado
Estadual Rafael Fernando Zimbaldi. Nascido na cidade
Campinas/SP, Rafa Zimbaldi, como é conhecido, cresceu no
meio político, já que eu pai exerceu diversos cargos públicos.
Em 2.004 foi eleito pela primeira vez vereador, sendo
considerado um dos mais novos eleitos, pois, contava com
apenas 23 anos, sendo o segundo mais bem votado. Eleito por
mais duas vezes, em 2.016 foi o vereador mais bem votado do
município de Campinas. Em 2.018, candidato, foi eleito
deputado estadual. Muito atuante, em menos de dois meses
como deputado estadual, Rafa Zimbaldi já intermediou mais
de R$700.000,00 para nossa Mogi Mirim, além de indicações
de ajuda para a ETEC “Pedro Ferreira Alves” e para nossa
Santa Casa. Rafa Zimbaldi é, sim, um grande parceiro de
Mogi Mirim. Ilma. Sra. Regina Navas Santos. Nascida aos
15/05/1.973, filha de Rogério da Conceição Santos e de Irene
Navas Santos. Tem um único filho, Adolfo Santos Cardoso.
Formada em Magistério anos iniciais e pré-escola. Ciências
físicas e biológicas, com habilitação em matemática,
pedagogia
plena,
é
pós-graduada
em
gestão
educacional/empreendedorismo social e educação comunitária
pela UNICAMP. Iniciou carreira no magistério na rede
municipal da cidade de Amparo. Atuou na rede estadual de
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ensino. Aprovada em concurso público, desde o ano de 2.003
esteve na Diretoria de Ensino de Mogi Mirim, coordenou a
Regional do Programa Escola da Família até abril de 2.017.
Reside em Mogi Mirim desde 2.010. E desde essa época
realiza ações para o desenvolvimento da aprendizagem nas
escolas da região e das 13 cidades da circunscrição da
Regional de Ensino de Mogi Mirim. Seu comprometimento
para atingimento de excelência da educação em toda região é
indiscutível e digno de reconhecimento. Ilmo. Sr. Deputado
Federal Ricardo Izar Junior. Ricardo Izar foi eleito deputado
federal pelo estado de São Paulo em 2.010 e reeleito em 2.014,
é reconhecido nacionalmente por seus trabalhos direcionados
para a “Ética na Política”, pela busca do desenvolvimento
sustentável, respeitando o meio ambiente e pela proteção dos
“vulneráveis”. Diversas vezes foi considerado o segundo
melhor deputado do Brasil e o primeiro do estado de São
Paulo. Presidiu o Conselho de Ética e do Decoro Parlamentar,
atuando com firmeza e correção. Luta incansavelmente na
defesa dos direitos do consumidor, pela busca de um meio
ambiente equilibrado e protegido, pela proteção animal, pela
regulamentação de diversas profissões, pela conquista da
habitação digna, pela ética no trato dos cidadãos e da coisa
pública. Izar apresentou projetos que culminaram na
regulamentação das profissões de “designer” de interiores e
esteticistas e teve sancionada a lei denominada “Salão
Parceiro, bem como, a legislação que tornou obrigatório o
“Teste da Linguinha” em recém-nascidos. Desde sua posse
como Deputado Federal dedica-se ao interesse coletivo,
investindo seu trabalho para ações de melhoria nos diversos
município da federação, especialmente, em Mogi Mirim, cujo
trabalho incansável ajudou na liberação do financiamento das
obras de infraestrutura no Parque das Laranjeiras. Contribuiu
para liberação de um “castra móvel” para nossa cidade, além
de Emendas para insumos. Encontra-se sempre à disposição de
nosso município para o que for possível e necessário fazer.
Ilmo. Sr. Roberto José de Fátima Magalhães. Nascido em
Monte Belo. Filho de Antônio Magalhães e de Zilda Alves
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Magalhães, viveu parte de sua vida em Muzambinho, Minas
Gerais. Em 1.973, conheceu Hirlei Felicidade Assunção
Magalhães, com quem se casou em 1.974. Morou por 29 anos
no Santa Luzia, em único endereço, atualmente mora nas
Chácaras São Marcelo. Formado em Ciências com habilitação
em Biologia. Em 1.977, mudou-se com a família para a cidade
de São João da Boa Vista e como professor da rede pública
lecionou em São João, Espírito Santo do Pinhal, Nova Lozan
e, em Mogi Mirim, lecionou no Colégio Imaculada Conceição.
Concursado, ingressou no INSS em Mogi Guaçu, optando
como local de residência pela cidade de Mogi Mirim. Em nova
jornada de trabalho como professor da Secretaria Estadual de
Educação mudou-se para Guarulhos/SP, lá vivendo até 1.989.
Durante o período de residência naquela cidade tentou por
inúmeras vezes sua remoção para Mogi Mirim, o que ocorreu
em julho de 1.989 e aqui continuou a lecionar. Como Diretor
da ETEC Pedro Ferreira Alves otimizou e modernizou os
cursos e laboratórios. Implementando novos cursos e
mantendo parcerias com a iniciativa privada para a realização
de estágios e colocação de alunos egressos no mercado de
trabalho. Atuou como vereador desta Casa, na Legislatura
1.996/2.000, atuando pela educação, moradia e trabalho.
Esteve fora de Mogi Mirim, mas retornou porque esta é a terra
que escolheu para trabalhar e viver. Eis aqui, senhores e
senhoras, um pequeno número das pessoas que fazem
diferença na vida de nossa comunidade, rol de reduzido
número, mas de insuperável qualidade. São estas pessoas de
ação que constroem um mudo melhor, mais digno, com uma
sociedade mais justa e equilibrada. Pessoas que não fogem,
nem se acordavam frente às dificuldades, elas são o diferencial
da vida social. Pessoas que se juntam para edificar um povo,
porque juntos: Nós construímos Mogi. A responsabilidade
social desses senhores e senhoras, agora, reconhecidamente
“cidadãos de Mogi Mirim” remetem a uma parábola, a qual
peço licença para reproduzir: diz a lenda que havia uma
imensa floresta onde viviam milhares de animais, vivendo
todos em paz e a desfrutar daquele lugar maravilhoso. Num
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certo dia, uma enorme coluna de fumaça foi avistada ao longe
e, em pouco tempo, embaladas pelo vento, as chamas já eram
visíveis por sobre a copas das árvores. Os animais para se
salvarem do incêndio começaram a correr, fugindo... Eis que,
naquele momento, uma cena inusitada acontecia. Um beijaflor voava de uma cachoeira próxima ao fogo, indo e vindo,
levando gotas d'água em seu pequeno bico, tentando, assim,
amenizar o grande incêndio. O elefante, admirado com
tamanha coragem, aproximou-se e perguntou ao beija-flor: “Seu” beija-flor, o senhor está ficando louco? Não está vendo
que não vai conseguir apagar esse incêndio com gotinhas
d'água? Fuja enquanto é tempo! Não percebes o perigo que
estás correndo? Se retardares a sua fuga talvez não haja mais
tempo de salvar a si próprio! O que você pensa que está
fazendo de tão importante? E o beija-flor arfando de cansaço,
respondeu: - Sei que apagar este incêndio não é apenas
problema meu, Sr. Elefante, mas sei que estou fazendo a
minha parte! Vivo e preciso deste lugar para viver e estou
dando a minha contribuição para salvá-lo! O Senhor elefante
tem razão quando diz: “há mesmo um grande perigo em meio
aquelas chamas”, mas acredito que se eu conseguir levar um
pouco de água em cada voo que fizer da cachoeira até
lá, estarei fazendo o melhor que posso para evitar que nossa
floresta seja destruída e, dizendo isto tornou ao voo
solitário. Surpreso com a resposta recebida, em segundos, o
enorme animal marchou rapidamente atrás do beija-flor e, com
sua vigorosa capacidade, acrescentou centenas de litros d’água
às pequenas gotinhas que a pequena ave lançava sobre as
chamas. Notando o esforço dos dois, em meio ao vapor que
subia dentre troncos carbonizados, outros animais lançaram-se
para a cachoeira, formando um imenso exército de combate ao
fogo, e juntos venceram o incêndio... Ao cair da noite, os
animais da floresta estavam exaustos pela dura batalha vivida,
mas vitoriosos porque permaneceram sobre a relva e terra que
duramente haviam protegido. E aí está a semelhança das ações
dos nossos homenageados de hoje. Essa fábula - “O BEIJAFLOR E O ELEFANTE” ensina-nos que sempre podemos
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fazer a diferença! O seu modelo de atitude, arrastando outros
com o seu exemplo, fazendo o melhor possível com
perseverança, persistência e fé. Serve como parada para uma
boa reflexão na “floresta” onde vivemos! Em que os valores
éticos estão se perdendo na sociedade como um todo, estamos
incertos de onde irá parar tanta violência e tanto outros
descalabros! Precisamos de muitos Beija-flores! Beija-flores
que não desistam na primeira dificuldade, mesmo diante de
inúmeros maus exemplos e que reforcem com grandes atitudes
suas qualidades, resistindo bravamente, sendo exemplos a
serem seguidos, podendo através do seu agir atrair tantos
outros, formando um verdadeiro exército na transformação
para um mundo melhor, mais justo e repleto de oportunidades.
E é pela ação e vida destes reconhecidos “cidadãos
Mogimirianos” presentes nesta noite de 18 de dezembro de
2.019, que afirmo, acreditando na ação humana, sem receio de
errar que: assim, NÓS CONSTRUÍMOS MOGI! Obrigado e
Boa Noite”! Após o discurso do orador oficial e efusivas
palmas, o cerimonial convidou a Miss Mogi Mirim Infantil e a
Primeira Princesa Teen, Rafaella Zeolo, para que subissem ao
palco e participassem, a partir daquele momento, da entrega
dos Títulos de Cidadão Mogimiriano. Ato contínuo, o
cerimonial pediu ao senhor GCM David Barone, para que
subisse ao palco e recebesse, do Vereador Manoel Eduardo
Pereira da Cruz Palomino, o Título de Cidadão Mogimiriano.
Chamou ao Vereador André Albejante Mazon, para que,
juntamente, com o Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz
Palomino, Presidente da Câmara, entregassem o Título de
Cidadão Mogimiriano para o homenageado, Senhor Edson
Henrique Rosa. Clamou ao Vereador Fábio de Jesus Mota
para que, juntamente, com o Vereador Manoel Eduardo
Pereira da Cruz Palomino, entregassem o Título de Cidadão
Mogimiriano, para o homenageado, Senhor Nelson de Jesus
Correa. Rogou ao Vereador Geraldo Vicente Bertanha para
que, juntamente, com o Vereador Manoel Eduardo Pereira da
Cruz Palomino, entregassem o Título de Cidadão
Mogimiriano, para a homenageada, Senhora Joana D'Arc
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Ribeiro Bizigato. Solicitou ao Vereador Gerson Luiz Rossi
Junior para que, juntamente, com o Vereador Manoel Eduardo
Pereira da Cruz Palomino, entregassem o Título de Cidadão
Mogimiriano, para o homenageado Senhor Major PM
Adriano Daniel. Neste momento, a Câmera Lyra Mojimiriana
executou outra obra musical. Dando continuidade, o
cerimonial pediu ao Vereador Luís Roberto Tavares para que,
juntamente, com o Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz
Palomino, entregassem o Título de Cidadão Mogimiriano,
para a homenageada, Advogada Gisele Anselmo. Chamou ao
Vereador Jorge Setoguchi para que, juntamente, com o
Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino,
entregassem o Título de Cidadão Mogimiriano, para o
homenageado, Senhor José Carlos da Cruz Andrade. Rogou
ao Vereador Marcos Antônio Franco para que, juntamente,
com o Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino
entreguem o Título de Cidadão Mogimiriano para o
homenageado, Senhor Roberto José de Fátima Magalhães.
Solicitou à Vereadora Maria Helena Scudeler de Barros, para
que, juntamente, com o Vereador Manoel Eduardo Pereira da
Cruz Palomino, entregassem o Título de Cidadão
Mogimiriano, para a homenageada, Doutora Lycia Inês
Moreira da Silva. Clamou ao Vereador Orivaldo Aparecido
Magalhães para que, juntamente, com o Vereador Manoel
Eduardo Pereira da Cruz Palomino, entregassem o Título de
Cidadão Mogimiriano, para o homenageado o Pastor
Emerson Gomes Barbosa. Pediu ao Vereador Tiago César
Costa para que, juntamente, com o Vereador Manoel Eduardo
Pereira da Cruz Palomino, entregassem o Título de Cidadão
Mogimiriano para o homenageado Senhor Guillermo
Osvaldo Nardi. Novamente, deu-se brilhante apresentação da
Câmera Lyra Mojimiriana e, em seguida, o cerimonial rogou
ao Senhor Vereador Alexandre Cintra para que subisse ao
palco e recebesse, do Vereador Manoel Eduardo Pereira da
Cruz Palomino, Presidente da Câmara, o Título de Cidadão
Mogimiriano, em nome do Excelentíssimo Deputado Federal
Carlos Henrique Focesi Sampaio. Pediu ao Senhor Vereador
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Cristiano Gaioto, para que subisse ao palco e recebesse, do
Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino, o Título
de Cidadão Mogimiriano, em nome do Excelentíssimo
Deputado Estadual Rafael Fernando Zimbaldi - "Rafa
Zimbaldi". Chamou o Senhor Vereador Moacir Genuário
para que subisse ao palco e recebesse, do Vereador Manoel
Eduardo Pereira da Cruz Palomino, o Título de Cidadão
Mogimiriano, em nome do Excelentíssimo Deputado Federal
Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi - "Baleia Rossi". Pediu à
Senhora Vereadora Sônia Regina Rodrigues, para que subisse
ao palco e recebesse, do Vereador Manoel Eduardo Pereira da
Cruz Palomino, o Título de Cidadão Mogimiriano, em nome
do Excelentíssimo Deputado Federal Ricardo Izar Junior "Ricardo Izar". Pediu ao Vereador Cinoê Duzo para que,
juntamente, com o Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz
Palomino, entregassem o Título de Cidadão Mogimiriano,
para a homenageada, Senhora Regina Navas Santos. Houve
mais uma bela apresentação musical da Câmera Lyra
Mojimiriana e, ato contínuo, o Presidente da Câmara,
Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino, em sinal
de agradecimento, pela brilhante participação, ofertou uma
Placa, ao Orador Oficial da Câmara, na sessão solene, o
Procurador Jurídico da Casa Legislativa de Mogi Mirim, Dr.
Fernando Marcio das Dores. O Presidente da Câmara,
Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino, quase ao
término da Sessão Solene, 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 Manoel Eduardo pereira da Cruz Palomino,
agradeceu a presença das ilustres e dignas personalidades e
aos colaboradores da noite. Sob a proteção de Deus, o
presidente encerrou os trabalhos da presente sessão, às 21
horas, do que, para constar, determinou a lavratura da presente
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ata, a qual, após achada conforme, discutida e aprovada, vai, a
seguir, devidamente assinada.

Lida, em Sessão Solene de hoje. Mogi Mirim, 15 de
junho de 2020.

VEREADOR MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ
PALOMINO
Presidente da Câmara Municipal
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