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SEXTA SESSÃO SOLENE 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 
31 DE MAIO DE 2019 
 

 

PRESIDENTE: JOSÉ DIMAS 
 
 

Às 20h18min, o sr. Marcelo Nagaoka, cerimonialista, dá início à presente solenidade, 
especialmente convocada para outorga do Título de Cidadão Joseense ao dr. Célio José 
da Silva, em reconhecimento aos bons e inegáveis serviços prestados à coletividade de 
São José dos Campos, honraria esta concedida através do Decreto Legislativo nº 8, de 28 
de março de 2019, por proposta do ver. José Dimas. Passou-se à composição da Mesa 
dos trabalhos, a qual ficou assim constituída: ver. José Dimas, autor do projeto de decreto 
legislativo que concede a presente honraria e que irá presidir a Mesa dos trabalhos; sr. 
Anderson Farias Ferreira – secretário de Governança e secretário interino de Proteção ao 
Cidadão, representando neste ato o prefeito Felício Ramuth; sr. Domingos Sávio da 
Rocha, chefe de gabinete – neste ato representando o prefeito de Cruzeiro, Thales 
Gabriel Fonseca; sr. Devair Pietraroia da Silva – comandante da Guarda Civil Municipal de 
São José dos Campos; coronel PM José Eduardo Stanelis de Aquino – comandante do 
Comando de Policiamento do Interior I; dr. Antônio Carlos Dias Pereira Filho – delegado 
interino da Seccional de Polícia de São José dos Campos; sr. Carlos Marcondes – vice-
presidente da Associação de Jornalistas de Pindamonhangaba; dr. Leon Nascimento 
Ribeiro – delegado de Polícia Adjunto de São José dos Campos; e Pe. Edgar Delbem – 
Instituto Sacerdotal de Vida Apostólica Jesus Ressuscitado (Tremembé). O Cerimonial 
registra a presença do sr. Tiago Viana – Secretário de Esportes de Monteiro Lobato, 
representando neste ato a sr.ª Daniela de Cássia Santos Brito, prefeita de Monteiro 
Lobato; do sr. Aydano Barreto Carleial – representando neste ato o deputado federal 
Eduardo Cury; do coronel Mauro Roberto dos Santos – representando neste ato o 
deputado federal coronel Tadeu; e do sr. Hélio Nishimoto – ex-deputado estadual. O sr. 
presidente, ver. JOSÉ DIMAS, invocando a proteção de Deus e lembrando que todo poder 
emana do povo, declara aberta a presente sessão solene. Convidada pelo sr. presidente, 
a sr.ª Sandra Lucila Franco da Rocha Silva acompanha o marido, dr. Célio José da Silva – 
diretor do Departamento de Polícia do Interior (Deinter-1), ao local reservado na Mesa dos 
trabalhos, os quais são recebidos com uma salva de palmas. A seguir, os presentes, em 
pé, ouvem à execução do Hino Nacional pela Banda Regimental, sob a regência do 2º 
Sargento PM Wagner de Paula Rodrigues. Ainda em pé, os presentes ouvem à execução 
do Hino da Polícia Civil. Manifesta-se da Mesa dos trabalhos o ver. José Dimas, 
registrando a presença dos jovens Raquel Rocha e Silva e jovem Pedro José Rocha e 
Silva, filhos do homenageado; Dr. Sérgio Gama – chefe dos investigadores da Delegacia 
Seccional Litoral Norte; dr. Antônio Carlos Dias Pereira Filho – delegado seccional de São 
José dos Campos; dr.ª Sandra Maria Pinto Vergal – delegada seccional de Cruzeiro; dr. 
Márcio Ramalho – delegado seccional de Guaratinguetá; dr. José Antônio de Paiva 
Gonçalves – delegado secional de Taubaté; dr. José Gonzaga Pereira da Silva Marques – 
delegado seccional de Jacareí; e dr. Fábio Luís Machado – representando neste ato o dr. 
Múcio Alvarenga, delegado seccional de polícia de São Sebastião. Ocupam a tribuna, 
respectivamente, para se manifestarem o sr. Carlos Marcondes; o sr. Amaury dos Santos 
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– chefe dos investigadores do Deinter 1; o sr. Hélio Nishimoto; a sr.ª Eliane Nikoluk 
Scachetti – comandante do CPI 1 no período de 2014 a 2018 e secretária municipal de 
Segurança e Defesa do Cidadão de Jacareí; e a sr.ª Sandra Lucila Franco da Rocha Silva. 
A convite do cerimonial os presentes assistem à exibição de um vídeo que conta um 
pouco mais do homenageado. Ocupa a tribuna para manifestar-se o Pe. Edgar Delbem. A 
seguir, o sr. Leon Nascimento Ribeiro ocupa a tribuna para proceder à leitura da 
mensagem encaminhada pelo sr. Youssef Abou Chahin – secretário executivo da Polícia 
Civil. Ocupa a tribuna o dr. José Henrique de Paula Ramos – delegado seccional de 
Polícia de São José dos Campos. Convidados pelo cerimonial, os presentes assistem a 
mais um vídeo com depoimentos de familiares ao homenageado. Ocupam a tribuna, 
respectivamente, para se manifestarem o dr. Antônio Carlos Dias Pereira, o coronel PM 
José Eduardo Stanelis de Aquino, o sr. Anderson Farias Ferreira. O cerimonial convida os 
presentes para ouvirem a mais uma apresentação da Banda Regimental do CPI-1. A 
seguir, o sr. presidente, ver. JOSÉ DIMAS, procede à entrega do Título de Cidadão 
Joseense ao dr. Célio José da Silva. Logo após, a sr.ª Sandra Lucila Franco da Rocha 
Silva recebe um arranjo de flores do gabinete do ver. José Dimas. Ocupa a tribuna o dr. 
Célio José da Silva. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. JOSÉ DIMAS, 
declara encerrada a presente sessão solene e, agradecendo a presença de todos, 
convida a todos, em nome do homenageado, para uma recepção no hall de entrada da 
Câmara Municipal informando que no local reservado para a recepção haverá um livro de 
memórias para aqueles que queiram deixar uma saudação ao homenageado. Isto se deu 
às 21h59min. Para constar, lavrou-se esta ata que será arquivada depois de cumpridas as 

formalidades regimentais de praxe. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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