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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 027/17 

 

 

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se consigne nos Anais desta Casa,  

votos de congratulações com o Senhor Mário Luiz Niéri, por sua atuação profissional em prol 

do nosso município. 

 

 JUSTIFICATIVA: 

 

O Professor Mário Niéri nasceu em Votorantim, no bairro da Chave, em 1958, filho dos 

operários votorantinenses Sr. Niéri e Sra. Delsia Terciani Niéri. Em 1973, mudou-se para a Rua 

Ursulina Rinaldi Verlangieri, no Parque Bela Vista, em 1984, casou-se com Sueli Aparecida 

Vieira Martins Niéri, com quem tem 03 filhos Aline, Erik e Lucas. Atualmente, reside na Rua 

João Carlos de Campos, no Vossoroca. 

 

  

Com 14 anos de idade começou a trabalhar na Fábrica de Tecidos Votorantim, onde 

exerceu a função de ajudante geral, tecelão e desenhista técnico. Foi bancário, assistente de 

vendas, vendedor, supervisor na Indústria Sorocaba Refrescos (Coca-Cola). Também foi Gerente 

Comercial da distribuidora Antarctica. 

 

Foi professor da rede pública de ensino de Votorantim, no ensino fundamental e na  

cidade de Alumínio em cursos técnicos e universidades. 

 

É formado em Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Matemática, e também, é  

Pós-graduado em Administração de Marketing, Bacharel em Direito e Mestre em Direitos 

Humanos. 

 

Hoje é professor universitário dos cursos de Direito, Administração, Ciências Contábeis e 

de Gestão, do Centro Universitário FIEO (Fundação de Ensino para Osasco), na cidade de 

Osasco-SP. 

 

Mário escreveu na folha de Votorantim na década de 90 até o ano 2000, abordando temas 

como: empreendedorismo, economia, Marketing dentre outros. 

 

Envolvido nos trabalhos comunitários, foi membro por 3 vezes do Conselho da Criança e 

do Adolescente, também participou da ADV – Associação dos Deficientes de Votorantim foi 

Coordenador do menor da Arquidiocese de Sorocaba,  promoveu cursos gratuitos para famílias 

carentes da Pastoral do Menor e foi  Vice-Presidente do Conselho da Educação. 

 

É palestrante nas áreas de autoestima e empreendedorismo, nas escolas públicas e 

privadas e universidades; palestrante na melhor idade (SESI), e ainda, para os dependentes 

químicos no GADEFAS. 
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Apresentou na Rádio Tropical FM o Programa “Corrente do Bem” que auxiliava as 

famílias mais necessitadas. Participou na política de Votorantim como candidato a Vereador, e 

ainda, como candidato a Deputado Estadual  em 2016. 

 

Diante do exposto, e ainda, por esse votorantinense estar sempre honrando nossa terra e 

propagando o nome de Votorantim, além das nossas fronteiras, é que queremos que seja 

registrada esta singela homenagem desta Casa de Leis àquele que nos orgulha e faz parte da 

história de Votorantim. 

 

Que deliberado se dê ciência ao homenageado, bem como: 

 

Ao Jornal Folha de Votorantim; 

À Gazeta de Votorantim; 

À TV Votorantim; 

Á Rádio Tropical Fm. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 28 de março de 2017.  

 

 

Pastor Luiz Carlos dos Santos 

Vereador 


