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ATA DA 7ª SESSÃO SOLENE, DE 

OUTORGA DO TÍTULO DE CIDADÃO 

EMÉRITO AO SENHOR LEANDRO 

MICHELIN, REALIZADA NO PLENÁRIO 

DOS AUTONOMISTAS, NO DIA 

QUATORZE DO MÊS DE SETEMBRO DO 

ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE. 

No décimo quarto dia do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, às 

dezenove horas e cinquenta e quatro minutos, no Plenário da Câmara Municipal 

de São Caetano Sul, localizado na Avenida Goiás, número seiscentos, município 

de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, ocorre esta Sessão Solene de 

outorga de título de “Cidadão Emérito” ao Senhor Leandro Michelin. Com a 

presença dos Srs. Edis e ilustres convidados, registrada em livro próprio, a 

Mestre de Cerimônia, Senhora Regiane Tiziano de Faveri, dando início à Sessão, 

agradece à presença do Nobre Edil Marcos Sergio Gonçalves Fontes, neste ato 

representado pela Senhora Cristiane Peres, Chefe de Gabinete. Após, a fim de 

compor a Mesa de Honra desta solenidade, a Mestre de Cerimônia anunciou os 

nomes das seguintes autoridades: o Excelentíssimo Senhor Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo, Vice-Presidente da Câmara Municipal de São Caetano do Sul, neste 

ato designado Presidente a Mesa de Honra e neste ato representando o 

Excelentíssimo Senhor Eclerson Pio Mielo, Presidente da Câmara Municipal de 

São Caetano do Sul; a Excelentíssima Senhora Marisa Catalão, Chefe de 

Gabinete da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, neste ato representando 

o Excelentíssimo Senhor José Auricchio Júnior, Prefeito Municipal de São 

Caetano do Sul; a Excelentíssima Senhora Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva, Vereadora da Câmara Municipal de São Caetano do Sul e neste ato 

designada Secretária da Mesa de Honra; o Excelentíssimo Senhor Marcel Franco 

Munhoz, Vereador da Câmara Municipal de São Caetano do Sul; o 

Excelentíssimo Senhor Thiago Auricchio, neste ato representando o 

Excelentíssimo Senhor Alex Manente, Deputado Federal; e o Excelentíssimo 

Senhor Leandro Michelin, o homenageado desta noite. Após, a Mestre de 

Cerimônia convida o Nobre Edil Carlos Humberto Seraphim para tomar assento 

à sua mesa. Estando a Mesa composta, a Mestre de Cerimônia, convida a todos 

para que, em pé, em sinal de saudação aos tradicionais símbolos de nossa pátria, 

acompanhem a execução do Hino Nacional. Em seguida, para fazer a abertura 

oficial da presente Sessão Solene, usa da palavra o Presidente da Mesa de Honra. 

Logo após, a Mestre de Cerimônia agradece a presença das demais autoridades 
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e personalidades presentes, cujos nomes, lidos pela Secretária da Mesa de Honra, 

poderão ser encontrados nos Anais desta solenidade, em que farão parte 

integrante. Na sequência, a Mestre de Cerimônia passa a palavra ao Secretário 

da Mesa de Honra para fazer a leitura das correspondências recebidas, cujos 

nomes poderão ser encontrados nos Anais desta solenidade, em que farão parte 

integrante. Assim é procedido. Logo após, para fazer um pronunciamento, a 

Mestre de Cerimônia anuncia a palavra do Excelentíssimo Senhor Marcel Franco 

Munhoz, autor da propositura que concedeu o título de “Cidadão Emérito” ao 

Senhor Leandro Michelin, que discursa elogiando o homenageado. A seguir e na 

forma de vídeo-documentário, é exibido um pouco da trajetória religiosa do 

homenageado, desde a sua iniciação até os dias atuais. Dando prosseguimento, 

a Secretária da Mesa de Honra realiza a leitura do diploma. Logo após, o 

Presidente da Mesa de Honra e o Nobre Edil Marcel Franco Munhoz efetuam a 

entrega da placa “Cidadão Emérito” ao homenageado. A Mestre de Cerimônia 

passa a palavra ao Senhor Leandro Michelin, que discursa em agradecimento à 

homenagem recebida. Na sequência é anunciado o pronunciamento da 

Excelentíssima Senhora Mariza Catalão, que discursa enaltecendo o 

homenageado e sua importante contribuição para o desenvolvimento do 

município.  Após, é realizada uma breve apresentação musical, oferecida pelo 

homenageado ao público presente. A Mestre de Cerimônias agradeceu a Guarda 

Civil Municipal, e convidou aos presentes para o coquetel no salão nobre 

Roberto Manzo. Logo após, a Mestre de Cerimônias solicita para todos, que 

novamente em pé, acompanhem a execução do Hino de São Caetano do Sul. 

Cumpridas as determinações legais e solenes, às vinte horas e trinta e três 

minutos, o Presidente da Mesa de Honra, fazendo uso da palavra para agradecer 

a presença de todos, declara encerrada a presente Sessão Solene. Para constar, é 

lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, será assinada pelos Srs. 

Presidente e Secretária. ......................................................................................... 
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