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Considerando que a multinacional japonesa NGK do Brasil 

Ltda., comemorou no último 1° de agosto 62 anos da implantação de 

suas atividades no Brasil. 

Considerando que a NGK chegou a Mogi das Cruzes em 1959, 

inaugurando assim sua primeira planta fora do Japão e atualmente 

alcançou a posição de líder do mercado mundial no segmento de 

velas e ignições, sendo contempladas com diversas premiações pela 

excelência e qualidade. 

Considerando que NGK emprega mais de 1.300 funcionários, 

sendo a maioria deles mogianos, prestando relevantes serviços a 

nossa cidade não só pela geração de empregos, mas também pela 

constante prática filantrópica. 
r, 

Considerando que esta respeitável empresa está em 

constante crescimento sendo detentora das marcas NGK (Componentes 

Automotivos), NTK (Sensores e Ferramentas de Corte) e Super NGK 

(Pastilhas de Porcelana), além da Belamari. 

Considerando que a trajetória da NGK do Brasil é pautada 

em seriedade, qualidade, respeito, filantropia dentre outros 

tantas qualidades é que prestamos essa singela homenagem na 

tentativa de demostrar o quanto Mogi das Cruzes reconhece e 

agradece o privilégio de sediar a planta desta notável empresa. 
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Assim, diante do acima exposto, observados as atribuições 

regimentais e após ouvido o Soberano Plenário é que, requeiro à 

mesa Diretiva que sejam consignados na Ata dos Trabalhos da 

Presente Sessão Ordinária votos de Aplausos e Congratulações, a 

NGK do Brasil Ltda. Dê-se ciência do presente trabalho 

legislativo a empresa homenageada. 

Plenário "Dr. Luiz Beraldo de Miranda", em 17 de agosto de 2021. 

MAURO MITSURU YOKOYAMA 

VEREADOR - PL 
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Mogi das Cruzes, em 19 de agosto de 2021. 

OFÍCIO GPE N.2 268/21 
Ref. MOÇÃO n 124/21. 

Prezada NGK: 

Ao tempo em que renovo a Vossa Senhoria os protestos de minha alta estima e 

apreço, tenho a elevada honra de passar as vossas mãos o incluso autógrafo da MOÇÃO n° 

124/21, a qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade. 

Informamos ainda que a propositura é de autoria do Nobre Vereador Mauro Mitsuru 

Yokoyama. 

Atenciosamente, 

OTTO FÁBIO FLORES DE R ENDE 
Presidente da Câmara 

À Ilustríssima 
NGK do Brasil 
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