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ATA DA SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DA MEDALHA 

“PRESIDENTE JOÃO TEODORO” 

 

 

 

Presidida pelo Sr. Vereador Manoel Eduardo Pereira da 

Cruz Palomino. 

 

 

Às dezenove horas do décimo oitavo dia do mês de 

outubro, do ano dois mil e dezenove, realizou-se, nas dependências do 

Clube Mogiano, localizado na Avenida Prof. Adib Chaib, 801, Centro, 

Mogi Mirim, conforme Requerimento nº 512, de 2019, aprovado em 09 

de setembro de 2019, presidida pelo Vereador Manoel Eduardo Pereira 

da Cruz Palomino, a Sessão Solene de Entrega da Medalha Presidente 

João Teodoro – Especial Mogi Mirim 250 Anos, previamente e 

devidamente convocada, nos termos do Edital de Convocação nº 1 (um), 

de 2019, de Sessão Solene, datado de 16 de outubro de 2019, tendo em 

vista o disposto no Artigo 119, da Resolução nº 276, de 2010 

(Regimento Interno vigente), e ainda, os termos dos Projetos de 

Deliberação nºs. 01 a 25, de 2019, e o resultante Ato da Mesa nº 20, de 

02 de setembro de 2019. Às 20 horas, feita a chamada nominal dos Srs. 

Vereadores, constatou-se a presença dos Srs. Vereadores Alexandre 

Cintra – Presidente do Conselho de Honraria da Medalha Presidente 

João Teodoro (01), André Albejante Mazon – Tesoureiro do Conselho 

(02), Cinoê Duzo (03), Cristiano Gaioto – Conselheiro (04), Fábio de 

Jesus Mota (05), Geraldo Vicente Bertanha – Vice-Presidente do 

Conselho de Honraria (06), Gérson Luiz Rossi Júnior – Conselheiro 

(07), Jorge Setoguchi (08), Luís Roberto Tavares – Conselheiro (09), 

Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino (10), Marcos Antonio Franco 

(11), Maria Helena Scudeler de Barros – Conselheira (12), Moacir 

Genuario – Conselheiro (13), Orivaldo Aparecido Magalhães – 

Conselheiro (14), Samuel Nogueira Cavalcante - Conselheiro (15), Sônia 

Regina Rodrigues (16) e Tiago César Costa (17). Posto isto, O Sr. 

Presidente deu por iniciados os trabalhos da presente Sessão. O jornalista 

Nelson Victal do Prado, na condução do cerimonial, dando início à noite 

solene, convidou o Presidente da Câmara Municipal, Vereador Manoel 
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Eduardo Pereira da Cruz Palomino, para que ocupasse seu lugar à Mesa 

Diretiva dos Trabalhos. Posto isto, o cerimonial convidou para que 

ocupasse lugar à Mesa Principal, representando o Poder Executivo de 

Mogi Mirim, a Exma. Vice-Prefeita Municipal, Dra. Lúcia Maria 

Ferreira Tenório. Prosseguindo, ainda para composição da Mesa, 

chamou para que ocupasse lugar o Major PM Adriano Daniel, 

Comandante do 26° BPM –I; o Subtenente Marcelo Zanetti 

Hermenegildo Bindez, Comandante do Tiro de Guerra 02 – 023 de Mogi 

Mirim, e por fim, o Presidente da Associação Comercial e Industrial de 

Mogi Mirim - ACIMM, Sr. Luiz Antônio Guarnieri. A seguir, o 

cerimonial convidou para adentrassem em Plenário os demais 

Conselheiros da Medalha “Presidente João Teodoro”, a saber, Professora 

Flávia Rossi, Secretária Municipal de Educação; Bacharel Marcos 

Antônio Dias dos Santos, Secretário Municipal de Cultura e Turismo; 

Osvaldo Clodoaldo Dovigo, Secretário Municipal de Esportes; 

Professora Leila Ferracioli Iazzetta, Secretária Municipal de Assistência 

Social; Professora Carla Maria Mazotine – Secretária do Conselho de 

Honraria; Historiador Nelson Patelli Filho e Dr. Thiago Bueno de 

Toledo. Na sequência da noite solene, o cerimonial solicitou aos Srs. 

Vereadores Gérson Luiz Rossi Júnior, Conselheiro Líder do Cidadania, e 

Alexandre Cintra, Presidente do Conselho de Honraria, para que 

introduzissem em Plenário o Dr. Pedro Antônio Franco, mui digno 

Orador Oficial da Câmara para a noite solene, e, na seqüência, deu 

início à introdução dos homenageados em Plenário. Chamou o 

conselheiro Vereador Alexandre Cintra para que fizesse adentrar em 

Plenário o DOUTOR ALCIDES CARMONA; Chamou o conselheiro 

Vereador Gérson Luiz Rossi Junior para que fizesse adentrar em 

Plenário o Professor DOUTOR ALCIDES PISSINATTI; Chamou o 

Conselheiro Vereador André Albejante Mazon para que fizesse adentrar 

em Plenário a Sra. Nancy Mazelli Balestro para representar ANA 

PAULA BALESTRO – que recebeu medalha post mortem; Chamou o 

Vereador Tiago César Costa para que fizesse adentrar em Plenário o 

senhor ANTONIO CARLOS CERRUTTI BERNARDES DE 

OLIVEIRA; Chamou a Conselheira Vereadora Maria Helena Scudeler 

de Barros para que fizesse adentrar em Plenário o senhor CARLOS 

MANOEL GUARDIA; Chamou o Conselheiro Vereador Orivaldo 

Aparecido Magalhães para que fizesse adentrar em Plenário o prefeito, 

nos 250 anos de Mogi Mirim, Arquiteto CARLOS NELSON BUENO; 

Chamou a Conselheira Leila Ferracioli Iazzetta para que fizesse adentrar 

em Plenário a PROFª HIST. CARMEN LÚCIA BRIDI; Chamou o 
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Vereador Fábio de Jesus Mota para fizesse adentrar em Plenário a 

senhora CÉLIA LÚCIA FRANCISCO; Chamou o Vereador Jorge 

Setuguchi para que fizesse adentrar em Plenário o senhor CLAIRSON 

TAGLIARI; Chamou o conselheiro Osvaldo Clodoaldo Dovigo para 

que fizesse adentar ao Plenário a DRª CRISTINA NÁDJA MUNIZ 

LIMA DE FALCO; Chamou o Vereador Moacir Genuario para que 

fizesse adentar ao plenário a DR. DANIEL CARVALHO KALLÁS; 

Chamou o conselheiro André Caetano de Almeida para que fizesse 

adentar ao plenário a senhora DANIELE APARECIDA ALVES 

PULZ; Chamou o conselheiro Marcos Antônio Dias dos Santos para que 

fizesse adentar ao plenário a DUPLA SERTANEJA MOGIANO E 

MOGIANINHO; Chamou a conselheira Flávia Rossi para que fizesse 

adentrar em Plenário a senhora EUNICE DIOGO BUENO; Chamou o 

conselheiro doutor Thiago Bueno de Toledo para que fizesse adentrar em 

Plenário o DR. ISIDORO ANTUNES MAZZOTINI; Chamou o 

Vereador Marcos Antônio Franco para que fizesse adentrar em Plenário 

a senhora LIA LISI POLI; Chamou a Vereadora Sonia Regina 

Rodrigues para que fizesse adentrar em Plenário a senhora LUCINEI 

FERREIRA DA ROCHA; Chamou a conselheira Carla Maria 

Mazotine para que fizesse adentrar em Plenário o fotógrafo LUIZ 

RENATO CANTO DE CAMPOS – NATO CANTO; Chamou o 

conselheiro Vereador Geraldo Vicente Bertanha para fizesse adentrar em 

Plenário PROFESSORA MARIA ANTONIA VELO BARROS; 

Chamou o conselheiro Vereador Luís Roberto Tavares para que fizesse 

adentrar em Plenário a senhora MARIA EMÍLIA TAVARES DE 

OLIVEIRA; Chamou o conselheiro Vereador Samuel Nogueira 

Cavalcante para que fizesse adentrar em Plenário a senhora LAERCIO 

FERNANDO MAZON; Chamou o conselheiro Vereador Cristiano 

Gaioto para que fizesse adentrar em Plenário a PROFESSORA SÔNIA 

MARIA FAVARONI MENDES; Chamou o conselheiro Vereador 

Alexandre Cintra para que fizesse adentrar em Plenário a senhora 

TARCÍSIA MÔNICA MAZON GRANUCCI; Chamou o conselheiro 

Nelson Patelli Filho para fizesse adentrar em Plenário a senhora 

VIVIANE DE FÁTIMA BRUNO ROSSI. Posto isto, o cerimonialista, 

jornalista Nelson Victal do Prado, dando início efetivo à solenidade, 

passou a palavra ao Presidente da Câmara, Vereador Manoel Eduardo 

Pereira da Cruz Palomino, que saudando os presentes, declarou abertos 

os trabalhos da presente Sessão Solene, convidando todos, em seguida, à 

execução do Hino Nacional Brasileiro, pela Orquestra da Lyra 

Mojimiriana, sob regência do Maestro. Findo o Hino Pátrio, o Presidente 
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da Câmara pediu aos presentes que entoassem o Hino de Mogi Mirim, 

letra e música de Henrique Ferraz. Dando prosseguimento, conforme o 

disposto no Artigo 106 Parágrafo Único, do Regimento Interno vigente, 

o Sr. Presidente solicitou à Vereadora e Conselheira Maria Helena 

Scudeler de Barros que procedesse a leitura de um trecho da Bíblia. 

Cumprida dita providência, o Sr. Presidente, Vereador Manoel Eduardo 

P. C. Palomino, proferiu pequeno discurso de saudação, assim 

pronunciado: “Queridos homenageados e homenageadas, autoridades 

presentes, senhoras e senhores, que nos honram, com suas presenças. A 

Casa do Povo de Mogi Mirim, nascida da bravura dos paulistas há 250 

anos, pela sua grei, aqui representada, sente-se orgulhosa e feliz, em 

reunir-se nessa noite, para render preitos a ilustres personalidades, que 

extraordinários e relevantes serviços têm prestado à nossa comunidade, 

ou ao Estado, ou à Nação. Nossos homenageados são oriundos de vários 

segmentos da sociedade: da medicina, das ciências jurídicas; empresário; 

fotógrafo, artistas da música e comunicadores; historiadora, professor 

doutor e voluntariado, pessoas que muito engrandeceram e ainda 

engrandecem, o nome de nossa Terra Bandeirante, com seus relevantes 

serviços. Alguns deles atuam em cidades outras, mas sempre guindam o 

nome de Mogi Mirim ao patamar da excelência. E é com grande 

satisfação, que hoje lhes rendemos nossa homenagem, para fazer 

memória aos 250 deste município. Como honraria maior desta Casa de 

Leis, a Medalha Presidente João Teodoro, foi instituída, em 1977, por 

uma feliz iniciativa do ex-presidente desta Casa, Dr. Décio Mariotoni, 

ela serve como comenda para aqueles que se destacam na missão de 

servir, nas mais diversas áreas de laboração. Para saudar nossos 

homenageados, essa Presidência convidou o ilustre doutor e membro do 

Ministério Público, Dr. Pedro Franco de Campos. Agora, desfrutaremos 

de música, executada pela Orquestra Lyra Mojimiriana”. A Orquestra 

Lyra Mogimiriana executou uma música e o presidente prosseguiu, 

passando a palavra ao orador oficial da Câmara, DR PEDRO FRANCO 

DE CAMPOS, para que falasse, em nome de todos os Vereadores e 

Vereadoras. Ato contínuo, assumiu lugar à tribuna o Dr. Pedro Franco de 

Campos, Orador Oficial da noite solene, com o seguinte discurso: 

“SOLENIDADE DO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2019 – CÂMARA 

MUNICIPAL DE MOGI-MIRIM – SAUDAÇÃO AOS 25 

HOMENAGEADOS COM A MEDALHA ‘PRESIDENTE JOÃO 

TEODORO XAVIER – DUCENTÉSIMO QUINQUAGÉSIMO 

ANIVERSÁRIO DA CIDADE. Saudação às autoridades presentes. 

Minhas Senhoras e meus senhores. Quando recebi o telefonema do 
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gabinete do nobre vereador Alexandre Cintra e o convite para ser o 

orador oficial nesta solenidade, meu pensamento voltou no tempo, 

porque quando a nobre vereadora Maria Helena ocupava a presidência 

desta casa, também fui escolhido para a relevante tarefa. Gosto das 

tarefas difíceis e, por isso, mais do que depressa aceitei a incumbência. 

Não é fácil, penso eu, falar em nome da edilidade da minha cidade, em 

sessão solene para homenagear, com a mais expressiva honraria do 

município, 25 personalidades, das mais diversas áreas de atuação 

pessoal. Pensei inicialmente: vou fazer um apanhado da vida de cada um, 

com recheio de adjetivos, e ao final parabenizo a todos em nome da 

câmara e, porque em nome dela, da população como um todo. Como são 

25 homenageados – em feliz conexão com os 250 anos de nossa Mogi-

Mirim – se eu falasse 1 minuto ou pouco mais de cada um, levaria mais 

de 30 minutos para a oração. Totalmente descartado o meu pensamento 

inicial, porque um discurso com mais de 30 minutos, ainda que orador 

seja brilhante, não há cristão que aguente. Então o que fazer? Foi quando 

vislumbrei a ideia de agrupar os homenageados por suas áreas de atuação 

e dar umas pinceladas no que de mais importante cada um deles 

representa para a nossa mais que centenária cidade. Começo, até por uma 

questão de afinidade pessoal, com os homenageados da área jurídica. O 

nosso conhecido e muito admirado Dr. Carmona, com quem tive a 

honra de trabalhar em prol da segurança pública de nosso Estado. Além 

de sua destacada carreira policial e ex-vereador, é por demais sabida sua 

atividade docente em nossa faculdade de direito.  Ao lado dele, o 

advogado Isidoro Antunes Mazzotini, que depois de sua graduação na 

Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e passar por 

departamentos jurídicos de renomadas empresas, firmou parceria com o 

conceituadíssimo e saudoso advogado e ex-deputado Wadih Helú e hoje 

é responsável por respeitada banca de advocacia empresarial na capital 

de São Paulo. Deixando a área jurídica avanço para os discípulos de 

Hipócrates e dos que atuam na área da biologia e da saúde em geral. Aí 

estão, como homenageados, a cardiologista Cristina de Falco; o 

cirurgião Daniel Kallás; o biólogo Alcides Pissinati e porque não dizer 

a instrumentadora Lia Poli. A Dra. Cristina – cidadã mogimiriana em 

2007 – é autora da célebre frase: “A medicina é muito mais do que 

aprendemos nos livros, a vida ensina e nos humaniza”. O cirurgião 

Kallás, certamente aprimorou as qualidades de seu pai, o grande médico 

José Kallás e hoje invade o corpo humano em busca de cura através de 

técnicas modernas, como a videolaparoscopia. O biólogo Alcides 

Pissinati, em sua longa trajetória de sucesso nos estudos da biologia 
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animal nasceu na região das Piteiras e teve reconhecimento profissional 

em suas 164 publicações em revistas científicas.  A sempre presente Lia 

Poli, que também está destacada na área social é cidadã mogimiriana 

(2014) e instrumentadora cirúrgica com destacada atuação na Santa Casa 

local ao lado de renomados cirurgiões. Falo agora, em alto e bom som, 

da área educacional, ou seja, de 4 professoras hoje também agraciadas: A 

profª e historiadora Carmem Lucia Bridi ao lado de invejável carreira 

junto à Escola Pedro Ferreira Alves, fez publicar, junto com o saudoso 

Prof. Sérgio Romanello, livro a respeito da vida de João Teodoro Xavier, 

que empresta seu nome à medalha que ela merecidamente recebe. Ao seu 

lado a profª Eunice Diogo, com longa experiência na arte de ensinar na 

zona rural criou, na garagem de sua casa, uma escola para que jovens 

pudessem ser preparados para o difícil exame de admissão (hoje não 

mais existente). Também está entre nós a profª Maria Antonio Velo 

Barros que depois de concluir o curso para o magistério tornou-se 

especialista em educação infantil pelo tradicional colégio Sales. Ela 

também será destacada na área social. E é neste ramo da atividade 

humana que agrupo as homenageadas Célia Lucia Francisco – cidadã 

mogimiriana em 2007 e sempre vinculada às causas sociais de Mogi 

Mirim, merecendo destaque o trabalho desenvolvido junto à Casa de 

Repouso Lar Emanuel, hoje referência no trato com pessoas idosas. A já 

mencionada Lia Poli, não pode deixar de ser lembrada por sua obra 

social junto à guarda mirim (quando presidente o saudoso Lélis 

Caetano), bem como junto a outras entidades de nossa cidade como por 

exemplo a Santa Casa. E o que dizer da Lucinei Ferreira da Rocha e 

seu projeto Maguila, fruto de um momento de muita dor por causa do 

falecimento de seu irmão Jesuíno? Hoje acolhe mais de 50 pessoas com 

algum tipo de dificuldade. Esta é a ‘guerreira’ Lucinei. Também com 

grande destaque na área social aparece a saudosa Ana Paula Balestro 

criadora do projeto ‘mão amiga Balestro, reconhecido pelo grupo social 

Neoenergia e, mais recentemente, pelo Cemig. Ela foi integrante do 

Rotaract e diretora da Associação Comercial sempre com seu espírito de 

mulher polivalente. Uma pena não estar mais entre nós. Também na área 

social reverenciamos a Sonia Maria Favarone Mendes que convive 

aqui em Mogi Mirim desde o ano de 1981 e, depois de participar de um 

chá beneficente da Casa da Criança Carlota Lima de Carvalho e Silva 

participa ativamente na condução dos destinos daquela respeitadíssima 

instituição. Pelo seu reconhecido trabalho, em 2010, recebeu o título de 

cidadã mogimiriana. A homenageada Maria Antonia Velo Barros já 

mencionada na área educacional, depois de ter feito profissão de fé na 
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Ordem Carmelita Terceira do Carmo, desde 1989 é diretora do 

Educandário Nossa Senhora do Carmo. Ainda restam as áreas – 

religiosa, militar, das artes, da política e do ramo 

empreendedor/empresarial, finanças e comunicações. O nosso querido 

Antonio Carlos Cerruti Bernardes de Oliveira, que aos 18 anos de 

idade já integrava esta casa legislativa, como o mais novo vereador da 

cidade, teve o privilégio de dividir os trabalhos legislativos com o seu 

pai, o saudoso e sempre lembrado José Bernardes de Oliveira. A vida o 

levou para o mundo da religiosidade e hoje é um cidadão do mundo, 

difundindo a ‘palavra de Deus’ na esperança de dias melhores para toda 

a humanidade. Junto ao Antonio Carlos, constatei que o Clairson 

Tagliari, cumprindo sua ascendência italiana é um consagrado 

agricultor, com especialidade na área cítrica e hoje comanda a empresa 

‘Citrus Tree’, responsável pela produção, colheita e comercialização de 

limão ‘thaiti’, inclusive para o exterior. Mas, a par disso, é também um 

homem de fé, porque integra o corpo dos ministros da sagrada eucaristia 

junto à paróquia da Santa Cruz. Com muita alegria, saúdo, agora, o 

General de Brigada Flávio Alvarenga Filho que passou pela Escola de 

Cadetes de Campinas para depois de cursar a respeitada Academia 

Militar das Agulhas Negras. Comandou vários setores do Exército 

Brasileiro, dentre eles o corpo de cadetes da própria academia militar das 

agulhas negras. Agraciado com inúmeras condecorações militares até 

mesmo no exterior, hoje recebe a honra maior de sua cidade natal. Esta 

solenidade não poderia deixar de lado as artes. E aqui começo pela 

artista plástica Daniele Aparecida Alves Pulz, que também é formada 

em teatro. Idealizou e fundou a Cia Imagem Pública de Mogi Mirim hoje 

parceira da Secretaria Municipal de Cultura, com o atendimento de mais 

de 500 alunos no aprendizado na nobre arte teatral. Dentro das artes está 

certamente a música e, aqui, Mogi Mirim inteira sabe que a dupla 

“Mogiano e Mogianinho” tem um significado todo especial para a 

cidade. Os irmãos José dos Santos Moreno e João Cleto Moreno 

depois de uma infância na zona rural, incentivados pelos familiares 

formaram a dupla “Irmãos Moreno”. Foram contratados pela Rádio 

Nacional em São Paulo e não pararam mais. No distante ano de 1974, já 

na Rádio Bandeirantes, estavam ao lado dos lendários Tonico e Tinoco. 

Participaram da conhecida “Caravana do Bolinha” e tiveram participação 

em três filmes, dentre eles “Fuscão Preto”, onde também atuou a 

conhecida atriz Xuxa Meneguel. Lançaram mais de 15 discos com 

músicas tipicamente sertanejas, todos com grande sucesso. São muito 

conhecidos os adágios populares: “filho de peixe, peixinho é” e “quem 
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puxa aos seus não degenera”. Estou falando, todos já sabem, do 

homenageado artista das fotografias, o querido Luís Renato Canto de 

Campos, o NATO CAMPOS, filho do saudoso e competentíssimo 

fotógrafo “Natinho”. Ele é descendente de barão e, desde pequeno, já 

empunhava as antigas máquinas fotográficas para registrar tudo o que 

passava ao seu redor. Estudou fotografia na conceituada Escola Pan-

Americana de Artes, aprimorando aquilo que aprendeu com seu pai. 

Voou mais alto, e dentre outas importantes realizações foi fotógrafo 

oficial do grande prêmio de fórmula 1, no autódromo de Jacarepaguá, no 

Rio de Janeiro. Não poderia deixar de destacar que o nosso 

homenageado, ao lado de tantas realizações no campo da fotografia, é 

fundador do bloco carnavalesco “E Eu Ligo?”, aqui de Mogi Mirim. A 

sociedade brasileira, na atualidade, está ávida para o crescimento 

econômico e, para tanto, imprescindível a presença do empresariado, dos 

empreendedores e das pessoas vinculadas às finanças. O primeiro é o 

Carlos Manuel Guardia, que desde o cultivo de hortaliças em uma 

chácara na rua do Tucura, quando criança, até a fundação da Cortag – 

empresa com liderança nacional e no exterior no segmento de máquinas 

para corte de cerâmicas e porcelanas – sempre marou sua presença na 

geração de emprego ... isso é ser empreendedor. E o Laercio Fernando 

Mazon, ao lado de sua irmã Tarcísia Mazon Granucci filhos do 

inesquecível Eugênio Mazon, o homem que instituiu na região o 

transporte rodoviário? O Laercio além de conduzir os destinos da 

Viação Santa Cruz, é fundador da ‘Mutpart’, empresa sócia de outras 

grandes do transporte rodoviário. Além disso, teve participação ativa na 

criação do Shopping Buriti, em Mogi Guaçu. A Tarcísia é a fundadora 

do ICA – Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente de Mogi 

Mirim – que hoje atente em 5 unidades, mais de 650 crianças e 

adolescentes em múltiplas atividades culturais e de ensino. Os dois 

irmãos são, sem nenhuma dúvida, empreendedores e responsáveis pelo 

crescimento econômico da nossa cidade e da região. A nossa 

homenageada Viviane de Fátima Bruno Rossi sempre ligada a 

atividade financeira, até mesmo antes de sua graduação superior em 

ciências contábeis, é hoje diretora do Jornal ‘O Popular” e é responsável 

pela edição da “Revista Estilo”, de grande circulação trimestral. Isso é 

ser responsável por empreendimentos bem-sucedidos, mesmo diante das 

dificuldades que hoje enfrentamos. Por fim, porque participo de uma 

solenidade em uma casa política, uma referência ao homenageado que 

integra a classe política. Falo, como todos sabem, do ilustre Prefeito 

Municipal, o amigo de todos nós, Carlos Nelson Bueno. Prefeito de 
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Mogi Guaçu e de Mogi Mirim – fato inédito na história dos dois 

municípios hoje quase que interligados – o nosso querido amigo foi 

Deputado Estadual e, por três legislaturas, ocupou cadeira na Câmara 

Federal. Com tanta vivência no mundo da política – mundo esse hoje tão 

contestado – é exemplo a ser seguido porque não fosse competente 

jamais seria alçado, por tantas vezes e sempre pelo voto popular, a 

relevantes cargos na administração pública. É arquiteto de formação, 

mas sua grande obra de arquitetura foi sempre atingir o bem comum das 

pessoas com quem sempre convive. É hora de encerrar. E, para tanto, 

quero deixar – ao lado do meu mais profundo agradecimento pelo 

convite de aqui estar representando a Câmara Municipal da minha terra – 

uma mensagem. Mas, diante dos graves problemas pelos quais passa a 

nossa sociedade, o que dizer? Falar da violência urbana, falar da 

deficiência do sistema educacional, do sistema de saúde, do câncer da 

corrupção ou da devastação do nosso meio ambiente? Nada disso, o 

momento é de festa e minha mensagem deve ser de esperança em um 

futuro melhor para todos nós, seguindo a determinação, o engenho e o 

emprenho de nossos homenageados em cada ramo da atividade humana. 

Devemos pensar, para nossos filhos e netos, NÃO MUDAR DO 

BRASIL, MAS MUDAR O BRASIL. Que Deus nos abençoe, muito 

obrigado”. Findo o discurso, recebeu o orador prolongada salva de 

palmas e, na sequência, o cerimonial passou à parte da entrega das 

Medalhas “Presidente João Teodoro”, indicadas pelos Vereadores da 

Casa e pelos conselheiros do Conselho de Honraria, conferidas pelo Ato 

da Mesa nº 20, datado de 02 de setembro de 2019 a 25 ilustres 

personalidades. Assim sendo, o cerimonial convidou o Presidente do 

Conselho, Vereador Alexandre Cintra, para que, juntamente, com o 

Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz Palomino, posicionassem-se 

e entregassem a medalha e o diploma ao homenageado DOUTOR 

ALCIDES CARMONA. Da mesma forma, pediu aos Presidente da 

Câmara e do Conselho de Honraria, que permanecessem à frente e, 

juntamente com o Conselheiro Vereador Gérson Luiz Rossi Junior, 

entregassem a medalha e o diploma ao homenageado PROFESSOR 

DOUTOR ALCIDES PISSINATTI; Pediu ao Conselheiro Vereador 

André Albejante Mazon, que entregasse a medalha – POST MORTEM e 

o diploma à senhora Nacy Mazelli Balestro, representando a 

homenageada senhora ANA PAULA BALESTRO; Pediu ao Vereador 

Tiago César Costa que entregasse a medalha e o diploma ao 

homenageado ANTONIO CARLOS CERRUTTI BERNARDES DE 

OLIVEIRA; Solicitou à Conselheira Vereadora Maria Helena Scudeler 
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de Barros que entregasse a medalha e o diploma ao homenageado 

CARLOS MANOEL GUARDIA; Solicitou ao Conselheiro Vereador 

Orivaldo Aparecido Magalhães, que entregasse a medalha e o diploma 

ao homenageado, prefeito do município, nos seus 250 anos, CARLOS 

NELSON BUENO; Convidou a Conselheira Leila Ferracioli Iazzetta 

para que entregasse a medalha e o diploma à homenageada PROFª 

HIST. CARMEN LUCIA BRIDI; Encareceu o ao Vereador Fábio de 

Jesus Mota que entregasse a medalha e o diploma à homenageada 

CÉLIA LÚCIA FRANCISCO. Neste ponto dos trabalhos, a Orquestra 

Lyra Mojimiriana executou mais uma apresentação musical. 

Prosseguindo, após a execução musical, o cerimonialista convidou o 

Vereador Jorge Setoguchi para que entregasse a medalha e o diploma ao 

homenageado, senhor CLAIRSON TAGLIARI; Pediu ao conselheiro 

Osvaldo Clodoaldo Dovigo que entregasse a medalha e o diploma à 

homenageada DRª CRISTINA NÁDJA MUNIZ LIMA DE FALCO; 

Solicitou ao Conselheiro Vereador Moacir Genuario que entregasse a 

medalha e o diploma ao homenageado DR. DANIEL CARVALHO 

KALLÁS; Encareceu ao Conselheiro André Caetano de Almeida que 

entregasse a medalha e o diploma à homenageada DANIELE 

APARECIDA ALVES PULZ; Convidou o Conselheiro Marcos 

Antônio Dias dos Santos para que entregasse a medalha e o diploma à 

DUPLA SERTANEJA MOGIANO E MOGIANINHO; Pediu à 

Conselheira Flávia Rossi, que entregasse a medalha e o diploma à 

homenageada senhora EUNICE DIOGO BUENO; Requestou o 

Conselheiro Thiago Andrade Bueno de Toledo, para que entregasse a 

medalha e o diploma ao homenageado DR. ISIDORO ANTUNES 

MAZZOTINI; convidou o Vereador Marcos Antonio Franco, para que 

entregasse a medalha e o diploma à homenageado, senhora LIA LISI 

POLI. Neste ponto, os convidados puderam apreciar mais uma belíssima 

execução da Orquestra Lyra. Na sequência, o cerimonial solicitou à 

Vereadora Sonia Regina Rodrigues que entregasse a medalha e o 

diploma à homenageada senhora LUCINEI FERREIRA DA ROCHA; 

rogou à Conselheira Carla Maria Mazotine, que entregasse a medalha e 

o diploma ao homenageado, senhor LUIZ RENATO CANTO DE 

CAMPOS – NATO CANTO; Solicitou ao Conselheiro Vereador 

Geraldo Vicente Bertanha, que entregasse a medalha e o diploma à 

homenageada PROFESSORA MARIA ANTONIA VELO BARROS; 

Convidou o Conselheiro Vereador Luís Roberto Tavares, para que 

entregasse a medalha e o diploma à homenageada senhora MARIA 

EMÍLIA TAVARES DE OLIVEIRA; encareceu ao Conselheiro 
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Vereador Samuel Nogueira Cavalcante, que entregasse a medalha e o 

diploma ao homenageado senhor LAERCIO FERNANDO MAZON; 

Pediu ao Conselheiro Vereador Cristiano Gaioto, que entregasse a 

medalha e o diploma à homenageada PROFESSORA SÔNIA MARIA 

FAVARONI MENDES; Solicitou ao Conselheiro Vereador Alexandre 

Cintra, que entregasse a medalha e o diploma à homenageada senhora 

TARCÍSIA MÔNICA MAZON GRANUCCI; Encareceu ao 

Conselheiro Nelson Patelli Filho que entregasse a medalha e o diploma à 

homenageada senhora VIVIANE DE FÁTIMA BRUNO ROSSI. 

Convidou, por fim, o Presidente da Câmara, Vereador Manoel Eduardo 

Pereira da Cruz Palomino, para que entregue uma placa de 

agradecimento ao orador oficial desta Sessão Solene, Dr. Pedro 

Franco de Campos e houve nova execução musical sob regência do 

maestro Carlos Lima. O cerimonial deu ciência à Casa de Ofício, datado 

de 03 de outubro de 2019, subscrito pelo General de Brigada Flávio 

Alvarenga Filho, indicado para receber a honraria, “agradecendo o 

convite e lamentando a ausência, em virtude de compromissos 

anteriormente agendados”. Posto isto e ao término da Sessão Solene, o 

Sr. Presidente da Câmara, Vereador Manoel Eduardo Pereira da Cruz 

Palomino, agradeceu a presença das ilustres e dignas autoridades, bem 

como dos convidados, em geral, convidou a todos para o coquetel, no 

salão de festas do Clube Mogiano, e, sob a proteção de Deus, encerrou 

os trabalhos da presente Sessão Solene às 23h10, do que, para constar, 

determinou a lavratura da presente Ata, a qual, após achada conforme, 

discutida e aprovada vai, a seguir, devidamente assinada. 

 

 

 

Lida em Sessão de Hoje. 

 

Mogi Mirim, 04 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

VEREADOR MANOEL EDUARDO PEREIRA DA CRUZ PALOMINO 

Presidente da Câmara Municipal 


