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Às 19h38min, a sr.ª Tatiane Correia, cerimonialista, dá início à 
presente solenidade, especialmente convocada para outorga do Título de Cidadão 
Joseense ao sr. Daury Antônio Rodrigues, em reconhecimento aos relevantes serviços 
prestados à coletividade de São José dos Campos, honraria esta concedida através do 
Decreto Legislativo nº 12, de 30 de maio de 2019, por proposta do ver. Lino Bispo. 
Passou-se à composição da Mesa dos trabalhos, a qual ficou assim constituída: ver. Lino 
Bispo, autor do projeto de decreto legislativo que concede a presente honraria e que irá 
presidir a Mesa dos trabalhos; dr. Jorge César Pereira de Castro – genro do 
homenageado; sr. Jorge César Pereira de Castro Filho – neto do homenageado; e sr. 
Ednardo Monteiro – amigo do homenageado. Neste momento, o sr. presidente, ver. LINO 
BISPO, sob a proteção de Deus e lembrando que todo poder emana do povo, declara 
aberta a presente sessão solene. A seguir, o sr. presidente, ver. LINO BISPO, convida a 
sr.ª Edileuza Nascimento Rodrigues, esposa do homenageado, para acompanhar o dr. 
Daury Antônio Rodrigues ao Plenário, os quais são recebidos com uma salva de palmas. 
A seguir, os presentes, em pé, ouvem à execução do Hino Nacional. Manifesta-se da 
tribuna o ver. Lino Bispo. A seguir, manifesta-se da tribuna o sr. Ednardo Monteiro. A 
convite do cerimonial os presentes assistem à exibição de um vídeo com depoimento da 
jovem Luíza Rodrigues Polverini, neta do homenageado. Ocupa a tribuna o dr. Jorge 
César Pereira de Castro, que lê um texto em nome de Antônio Luiz Polverini, genro do 
homenageado. Logo após, manifesta-se da tribuna o sr. Jorge César Pereira de Castro 
Filho. A seguir, o sr. presidente, ver. LINO BISPO, procede à entrega do Título de Cidadão 
Joseense ao dr. Daury Antônio Rodrigues. Logo após, a sr.ª Edileuza Nascimento 
Rodrigues recebe um arranjo de flores do gabinete do ver. Lino Bispo. Manifesta-se da 
tribuna o dr. Daury Antônio Rodrigues. Ocupa a tribuna para as considerações finais o ver. 
Lino Bispo. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. LINO BISPO, 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 20h33min. Para constar, lavrou-se esta ata que será arquivada depois de cumpridas as 
formalidades regimentais de praxe. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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