
 
 
CONSIDERANDO o trabalho árduo, visionismo, empreendedorismo, carinho e 
dedicação do Senhor Francisco José Mari; 
 
CONSIDERANDO seu desprendimento e dedicação como Dono e fundador da 
renomada empresa de nossa cidade “Total Química”, representa os muitos 
empresários que direta e indiretamente mudam as vidas das pessoas e dos 
trabalhadores de nossa cidade, gerando emprego e renda na nossa querida 
Embu das Artes, 
 
CONSIDERANDO finalmente, que pessoas que abraçam nossa comunidade e 
lutam por justiça social, indo muito além de suas obrigações cotidianas 
merecem nosso reconhecimento, 
 
O VEREADOR CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS (NEY SANTOS), usando 
das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial o artigo 15, 
inciso xii da lei orgânica municipal, associado ao artigo 122, alínea d, da 
resolução nº 178/2008 – regimento interno desta casa de leis, 
APRESENTA AO EGRÉGIO PLENÁRIO O SEGUINTE: 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 20/2016 
 

“Dispõe sobre concessão de Título de Cidadão 
Embuense das Artes ao Senhor Francisco José Mari”. 

 
Artigo 1º - A Câmara Municipal da Estância Turística de Embu das Artes 
concede TÍTULO DE CIDADÃO EMBUENSE DAS ARTES AO SENHOR 
FRANCISCO JOSÉ MARI, pelos reconhecidos e relevantes serviços prestados 
à Comunidade Embuense das Artes. 
 
Artigo 2º - Fica fazendo parte integrante deste Decreto Legislativo o 
“Curriculum Vitae” do homenageado. 
 
Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto 
Legislativo correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. 
 
Artigo 4º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Embu das Artes, 28 junho de 2016. 
 

                                                       CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS 

Vereador 



 
CURRICULUM DO HOMENAGEADO 

Biografia Francisco José Mári 

 

 

Nascido em 01 de setembro de 1959, brasileiro, solteiro.  

Nasceu na cidade de São Paulo, solteiro epai de um filho. 

Chegou a Embu das Artes em setembro de 1992, junto 

com a empresa Total Química, a qual representa a geração 

de muitos empregos e renda aos munícipes de nossa 

cidade, trazendo dignidade e prosperidade aos seus 

empregados, que, além desses adjetivos, ainda tem em 

seus produtos a melhora na qualidade de vida da 

população em geral. 

Sua visão empreendedora não só fortalece a história da 

empresa Total Química em nossa Cidade, como transforma 

socialmente nosso município, e ainda, muda 

completamente a vida de seus funcionários. 

 


