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DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO SOLENE 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

30 DE NOVEMBRO DE 2018 
 

PRESIDENTE: FERNANDO PETITI 
 

Presentes o ver. Fernando Petiti e o ver. Dr. Elton 
 

Aberta a sessão, às 19h55min, a sr.ª Roberta Sattelmayer, do cerimonial da Câmara 
Municipal, dá início à presente solenidade, especialmente convocada para outorga do 
Título de Cidadão Joseense ao Dr. Rodrigo de Moraes Canelas, em reconhecimento 
aos bons e inegáveis serviços prestados à coletividade de São José dos Campos, 
honraria esta concedida através do Decreto Legislativo nº 30, de 4 de outubro de 
2018, por proposta do ver. Fernando Petiti e do ver. Dr. Elton. Passou-se à 
composição da Mesa, a qual ficou assim constituída: ver. Fernando Petiti, autor do 
projeto de decreto legislativo que concede a presente honraria e que irá presidir a 
Mesa dos trabalhos; ver. Dr. Elton, coautor do projeto de decreto legislativo que 
concede a presente honraria; Dr.ª Melissa Pulice da Costa Mendes – Secretária de 
Apoio Jurídico, neste ato representando o prefeito Felício Ramuth; Dr. José Henrique 
de Paula Ramos – Delegado Seccional; Dr. José Pablo Cortez – Conselheiro da OAB 
Estadual; Dr.ª Marisa Migli – Conselheira da OAB Estadual; Dr. José Tarcísio de 
Oliveira Rosa – Conselheiro da OAB Estadual; Dr. Klaus Calegão – Vice-presidente da 
OAB São José dos Campos e presidente eleito para o triênio 2019-1921; e sr. Isídio 
Diniz Duarte – Coordenador do Grupo Local de Ação Política da Maçonaria. O sr. 
presidente, ver. FERNANDO PETITI, invocando a proteção de Deus e lembrando que 
todo poder emana do povo, declara aberta a presente sessão solene. A seguir, ao 
som do Bolero de Ravel pelo saxofonista Branco Costa, as crianças Ana Clara e Enzo, 
filhos do homenageado, acompanham o Dr. Rodrigo de Moraes Canelas e sua 
esposa, sr.ª Bianca Carla de Oliveira Canelas, ao Plenário, os quais são recebidos 
com uma salva de palmas. Logo após, os presentes, em pé, ouvem a execução do 
Hino Nacional. Ocupa a tribuna o ver. Dr. Elton. Manifesta-se da Mesa dos trabalhos o 
sr. presidente, ver. FERNANDO PETITI. Logo após, ocupam a tribuna, 
respectivamente, o sr. Isídio Diniz Duarte e o Dr. José Henrique de Paula Ramos. A 
seguir, o sr. presidente anuncia a apresentação do Coral do Fórum Trabalhista de São 
José dos Campos sob a regência de Márcio Faria, patrocinado pelo Sindiquinze. 
Ocupam a tribuna, respectivamente, o Dr. Klaus Calegão e a Dr.ª Melissa Pulice da 
Costa Mendes. A seguir, o sr. presidente, convida a todos a assistirem à exibição de 
um vídeo dedicado ao homenageado. Convidados pelo cerimonial, o ver. Fernando 
Petiti e o ver. Dr. Elton procedem à entrega do Título de Cidadão Joseense ao Dr. 
Rodrigo de Moraes Canelas. Logo após, o Dr. Klaus Calegão, a Dra. Tânia Torres de 
Alckmin Lisboa, o Dr. Marcelo Kajiura Pereira e a Dra. Regiane Luiza Souza Sgorlon, 
da Diretora da OAB/SJC, prestam uma homenagem ao Dr. Rodrigo de Moraes 
Canelas. A seguir, o ver. Fernando Petiti presta uma singela homenagem à sr.ª Bianca 
Carla de Oliveira Canelas, esposa do homenageado, entregando-lhe um ramalhete de 
flores. Em seguida, a sr.ª Regina Carvalho, esposa do ver. Dr. Elton, entrega um 
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arranjo de flores à sr.ª Maria Cecília de Moraes Canelas, mãe do homenageado. 
Convidado pelo cerimonial, ocupa a tribuna o pastor Carlito Paes, Pastor Líder da 
Igreja da Cidade de São José dos Campos, que faz uma oração ao mais novo 
Cidadão Joseense. A seguir, ocupa a tribuna o Dr. Rodrigo de Moraes Canelas. O sr. 
presidente, ver. FERNANDO PETITI, convida a todos, em nome do homenageado, 
para uma recepção no hall de entrada da Câmara Municipal, e informa que, no local, 
haverá um livro de memórias para todos aqueles que queiram deixar uma saudação 
ao homenageado. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. 
FERNANDO PETITI, declara encerrada a presente sessão solene, o que se deu às 
21h21min. Para constar, lavrou-se esta ata que será arquivada depois de cumpridas 
as formalidades regimentais de praxe. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
. 



Câmara Municipal de São José dos Campos 
                              (LEGAL)                                         3 

CMSJC-001 – 13ª Sessão Solene – 30.11.2018 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


