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Requeiro à Mesa Diretiva, obedecidas as 
formalidad /g regimentais e ouvido o Soberano Plenário, sejam 
consignackós na Ata dos Trabalhos da presente sessão ordinária 
Votos cl /Profundo Pesar pelo falecimento do senhor Luiz Ciocchi, 
ocorrido rio último dia 1° de novembro, aos 75 anos de idade. 

Advogado e consultor especialista em Recursos 
Humanos da Ciocchi & Associados era o pai da primeira-dama Karin 
Melo e sogro do prefeito municipal Marcus Melo. Deixou a esposa 
Margarete e os filhos Fábio, Thais e Karin, além de seis netos, e uma 
legião de amigos na cidade. 

O seu primeiro emprego foi como office-boy no 
Departamento Pessoal da Indústria Brasileira de Artigos Refratários 
(IBAR), do Grupo Votorantim, em Calmon Viana, Poá. Trabalhou 
também na Suzano Papel e Celulose; Indústria de Peles "Flecha" — 
Peles Polo Norte, ambas em Suzano. Em Mogi das Cruzes passou 
pela Siderúrgica Aços Anhanguera, atualmente Vilares. 

Em sua trajetória profissional atuou ainda na SCI — 
Sistemas, Computação e Informática em São Paulo e Rio de Janeiro 
e Construtora Camargo Corrêa, em São Paulo, onde desligou-se em 
1992 para ser nomeado secretário da Administração Federal (SAF), 
em Brasília, a convite do Ministro do Trabalho e Administração, João 
Mellão Neto. 

Teve uma sólida formação educacional e 
profissional com 32 anos de atividade intensa. Formou-se em Direito 
pela Universidade Braz Cubas (UBC) em 1976 e fez pós-graduação 
em Recursos Humanos pela Fundação Getúlio Vargas. 

Passou por todas as atividades relacionadas à 
gestão de RH, de office-boy a diretor de RH, sendo que durante 20 
anos ocupou cargos de direção nas organizações em que trabalhou. 
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Em 1992 deu sua contribuição ao governo 
federal coordenando a folha de pagamento de mais de 1 milhão de 
servidores, sendo 620 mil ativos e 480 mil inativos e pensionistas, 
além de outras áreas de controle na contratação de serviços de 
terceiros, informática e gestão do patrimônio federal. 

Ciochi lutava havia seis anos contra um câncer, 
que se agravou nos últimos tempos. No final de semana, ele passou 
mal, com muita falta de ar e foi atendido na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPAF) do Rodeio. Depois foi encaminhado ao Hospital 
Municipal e faleceu. O corpo foi velado no Velório Cristo Redentor e 
o sepultamento ocorreu no Cemitério Parque das Oliveiras. 

Nas redes sociais, a primeira-dama Karin falou 
sobre o pai: "Meu herói descansou, pode parecer clichê dizer que 
meu pai é meu herói, mas ele foi sim um herói, um guerreiro. estava 
lutando contra um câncer sem desanimar e ficava bravo quando 
alguém da família ficava triste". 

Por ser um homem que marcou seu nome na 
história de Mogi das Cruzes. no Alto Tietê e até no governo federal é 
que requeiro ainda, que do deliberado pelo Soberano plenário, seja 
dado conhecimento à família enlutada, transmitindo-lhes as sentidas 
condolências do Legislativo mogiano. 

Plenário "Vereador Dr. Luiz Bera Ido de Miranda'', 04 de novembro de 2020 

José Antonio Cuco Pereira 

rpador PSDB 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 04 de Novembro de 2020. 

OFÍCIO GPE N.  240/20 
Ref. REQUERIMENTO n.2 103/20. 

Prezados Senhores: 

Ao tempo em que renovo a Vossas Senhorias os protestos de minha alta estima e 

apreço, tenho o doloroso dever de passar as vossas mãos o incluso autógrafo do 

REQUERIMENTO n2 103/20, o qual, sem Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário 

desta Edilidade. Informamos ainda que a propositura é de autoria do Nobre Vereador José 

Antônio Cuco Pereira. 

Atenciosamente;N, 

fl‘íA DO SADA° SAKAI 
Presidente da Câmara 

Aos Ilustríssimos Senhores 
Familiares do Senhor Luiz Ciocchi 
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MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 04 de Novembro de 2020. 

OFÍCIO GPE N.2 240/20 
Ref. REQUERIMENTO n.2 103/20. 

Prezados Senhores: 

Ao tempo em que renovo a Vossas Senhorias os protestos de minha alta estima e 

apreço, tenho o doloroso dever de passar as vossas mãos o incluso autógrafo do 

REQUERIMENTO n2 103/20, o qual, sem Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário 

desta Edilidade. Informamos ainda que a propositura é de autoria do Nobre Vereador José 

António Cuco Pereira. 

Aos Ilustríssimos Senhores 
Familiares do Senhor Luiz Ciocchi 

Atenciosamenté, , 

—átNALDO SADA() SAKAi 

Presidente da Câmara 
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