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Numa bela cerimônia realizada na 
Câmara Municipal de São Paulo, o 
Dr. Lauro Domingos Moretto, um 
dos mais proeminentes farmacêuti-
cos brasileiros, recebeu das mãos do 
vereador Toninho Paiva o título de 
Cidadão Paulistano. Nascido na cidade 
de Bariri, interior de São Paulo, ele foi acolhido 
pela capital em 1955 – quando deu início à sua 

brilhante carreira farmacêutica, culminando com 
a presidência da Academia de Ciências Farmacêu-
ticas do Brasil. 
Na sessão solene de Entrega do Título de Cidadão 
Paulistano para o Professor Doutor Lauro Domin-
gos Moretto, hoje presidente emérito da Academia 
de Ciências Farmacêuticas, diversas personalidades 
do cenário farmacêutico revezaram-se na tribuna 
para render honras ao homenageado. O Dr. Marcos 
Machado, presidente do Conselho Regional de Far-
mácia de São Paulo, ressaltou a importância do Dr. 

Dr. Lauro Domingos Moretto
De paulista a paulistano

Com o título de Cidadão Paulistano em mãos, o Dr. Lauro Moretto posa com a esposa Marilena,  
filhos, nora e neto, além do vereador Toninho Paiva, na sessão solene em que recebeu  

o título da Câmara Municipal de São Paulo
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Através do Midiacode, 
esta matéria pode ser 

compartilhada  
se você capturar  
o código ao lado!

Lauro em prol da profissão no País. “É uma honra 
participar de uma homenagem para um dos mais 
importantes membros da profissão farmacêutica, 
não só do Estado de São Paulo, mas de todo o Bra-
sil.O professor é um dos ícones da nossa profissão 
e merece mais esse título”. O presidente da ABC-
FARMA, Pedro Zidoi Sdoia, amigo de longa data, 
do homenageado, também relembrou as origens do 
rapaz humilde de Bariri que, quando radicado em 
São Paulo, deu início a uma das mais brilhantes tra-
jetórias da profissão farmacêutica. 
As palavras do homenageado, cercado por sua fa-
mília, encerraram a sessão. “É um momento de 
muita emoção e uma grande honra receber uma 
homenagem da Câmara Municipal de uma cidade 

tão grande como São Paulo. É uma grande honra 
saber que um vereador me escolheu para receber 
esse título entre tantas pessoas que aqui habitam”.
Também compuseram a mesa da solenidade a Dra. 
Primavera Borelli (diretora da Faculdade de Ciên-
cias Farmacêuticas da USP), a vereadora Edir Sales, 
o vereador Toninho Paiva (proponente da homena-
gem), o Dr. João Paulo Silva Vieira (presidente da 
Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil), Pe-
dro Zidoi Sdoia e a Dra. Rosana Mastellaro (diretora 
de Assuntos Regulatórios do Sindusfarma). q

1. O Dr. Lauro Moretto recebe o título das mãos do vereador proponente, Toninho 
Paiva • 2. Em seu discurso de agradecimento, o novo Cidadão Paulistano relembra sua 
chegada à capital, em 1955 • 3.O Dr. Lauro Moretto, entre o amigo Pedro Zidoi Sdoia, 

presidente da ABCFARMA, e o vereador Toninho Paiva • 3. O presidente da ABCFARMA, 
Pedro Zidoi, saúda o Dr. Lauro Moretto na sessão solene da Câmara Municipal
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