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Egrégio Plenário 

A presente Moção, tem como objetivo apresentar votos de aplausos 

e congratulações ao Sr. Glauco Ricciele Prado Lemes da Cruz Ribeiro, pelo 

lançamento do livro "150 anos do Cemitério São Salvador: Decesso na Terra das 

Cruzes". 

Glauco Ricciele, nasceu em 22 de novembro de 1987, em Mogi das 

Cruzes, é membro dos Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, 

Cultural, Artístico e Paisagístico de Mogi das Cruzes (Comphap) e Conselho "Pró-

Memória", é historiador, pesquisador e palestrante. 

Autor de diversos livros, tais como: "Sérgio Vicco — Fé e Flores", 

coautor do "100° da Imigração Japonesa em Mogi das Cruzes", "Políticas Públicas 

Estudos e Casos", "Educação Superior: Da Teoria à Prática" e, diversos artigos 

publicados na revista "Educando Mogi", além de artigos científicos publicados nas 

revistas "Acta Semiótica" e "Creative Education". 

O tema principal do livro "150 anos do Cemitério São Salvador: 

Decesso na Terra das Cruzes", não é apenas o cemitério São Salvador, mas sim, 
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retratar as histórias dos demais cemitérios da cidade de Mogi das Cruzes, suas 

lendas, entre diversos outros temas relacionados a evolução da morte e da 

humanidade. 

A obra aborda a história da cidade por meio das lápides, o panorama 

histórico da morte e os enterramentos realizados durante um século e meio em nosso 

maior cemitério municipal. 

Além disso, importante frisar, que a produção do livro levou mais de 

uma década para ser concluída, acoplando pesquisa, redação e todos os processos 

que a produção contempla. 

Destaca-se que o livro tem grande relevância histórica, pois, eleva a 

cultura mogiana e, retratar a vida de nossos antepassados é vangloriar nossa história 

individual e coletiva. 

"150 anos do Cemitério São Salvador: Decesso na Terra das Cruzes" 

é um grande exemplo para o nosso município e também, um incentivo para nossos 

escritores, posto que a obra foi financiada pela Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das 

Cruzes. 
t -À(VL, 

O livro que teve seu lançamento no último sábado, 11/09/2021, como 

nteriormente, não é a primeira obra do autor mogiano, que pretende produzir 

futuras obras com diferentes temas. 

Precisamos exaltar nossa cultura e nossos historiadores locais, pois, 

é preciso vangloriar a história mogiana. 

Assim, diante de todo o exposto, observadas as atribuições 

constitucionais, regimentais e ouvido o Douto Plenário, requeiro a mesa diretiva, que 

sejam consignados na ata dos trabalhos da presente sessão ordinária. Votos de 

Aplausos e Congratulações ao Ilustríssimo Senhor Glauco Ricciele Prado Lemes da 
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Cruz Ribeiro, em virtude do lançamento de seu livro "150 anos do Cemitério São 

Salvador: Decesso na Terra das Cruzes". Não obstante dê a ciência do presente 

trabalho legislativo ao homenageado. 

Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 15 de setembro de 2021. 

PROF. EDUARDO OTA 

Vereador PODEMOS 
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Mogi das Cruzes, em 16 de setembro de 2021. 

OFÍCIO GPE N.2 312121 
Ref. MOÇÃO n.° 148/21. 

Prezado Senhor: 

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 ri° 

148/21, a qual, em Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade. 

Informamos ainda que a propositura é de autoria do Nobre Vereador Eduardo Ota. 

Atenciosamente, 

OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 
Presidente da Câmara 

Ao Ilustríssimo Senhor 
Glauco Ricciele Prado Lemes da Cruz Ribeiro 
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