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í , 43 
/2020 

Requeiro à Mesa Diretiva, obedecidas as 
/formalidades regimentais e ouvido o Soberano Plenário, sejam 
consignados na Ata dos Trabalhos da presente sessão ordinária 

'Votos de Profundo Pesar, pelo falecimento do senhor Satihiro 
Kiyokawa, ocorrido no último dia 07 de maio em Mogi das Cruzes, 
aos 78 anos de idade. 

Natural de Mogi das Cruzes e neto de imigrantes 
japoneses, Kiyokawa era um dos sócios-proprietários do escritório de 
contabilidade "Organizações Kiyokawa" estabelecido desde 1975 na 
cidade, em sociedade com os seus irmãos Hiromi e Hidekazu. 

O escritório está localizado na rua Barão de 
Jaceguai, número 407, no centro da cidade. É um comércio 
tradicional com 45 anos de história no município e com clientes de 
Mogi das Cruzes e de fora da cidade. No início da sociedade, o irmão 
Shoji também fazia parte da empresa junto com os outros três irmãos, 
mas posteriormente migrou para o ramo imobiliário permanecendo 
Satihiro, Hiromi e Hidekazu a frente do negócio. 

A paixão dele sempre foi o escritório, onde ia de 
manhã bem cedo e só saía após às 19h30 quando encerrasse o 
expediente do dia. Era o principal comandante, ao lado dos irmãos e 
do filho, do comércio que emprega mogianos e que ajuda a gerar 
empregos e desenvolvimento em nossa cidade. 

Era casado com a senhora Kiyoko Kiyokawa de 75 
anos de idade. O casal teve um único filho Cleto Kiyokawa, que é 
casado com a nora Carolina e eles tem uma filha, a Júlia, neta de 
Satihiro e Kiyoko. Era formado em técnico de Contabilidade e Direito. 

O filho Cleto descreveu o pai como alguém que 
adorava ajudar às outras pessoas, fazendo tudo o que tivesse ao seu 
alcance. Estava sempre de bom humor, era muito trabalhador e além 
da paixão pelo escritório e a família adorava pescar. 
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(continuação do requerimento de pesar Satihiro Kiyokawa) 

Familiares e amigos que tiveram o privilégio de 
conhecer Satihiro Kiyokawa prestaram as últimas homenagens e 
puderam se despedir dele no Cemitério São Salvador, em Mogi das 
Cruzes, onde foi realizado o seu sepultamento. 

Requeiro ainda, que do deliberado pelo Soberano 
plenário, seja dado conhecimento à família enlutada, transmitindo-
lhes as sentidas condolências do Legislativo mogiano pelo lutuoso 
acontecimento, que deixa uma lacuna em nossa sociedade que 
jamais será preenchida. 

Plenário "Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda", 12 de maio de 2020 

José Antônio Cuco Pereira 

Vereador PSDB 


