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PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA 

 

 
Aberta a sessão, às 19h39min, a sr.ª Tatiane Correia, do Cerimonial da Câmara 
Municipal, dá início à presente solenidade, especialmente convocada para outorga do 
Título de Cidadão Joseense ao dr. João Manoel Theotonio dos Santos, em 
reconhecimento aos bons e inegáveis serviços prestados à coletividade deste município, 
honraria esta concedida através do Decreto Legislativo nº 15/2019, de 13 de junho de 
2019, por proposta do ver. Robertinho da Padaria. Passou-se à composição da Mesa dos 
trabalhos, a qual ficou assim constituída: ver. Robertinho da Padaria, autor do projeto de 
decreto legislativo que concede a presente honraria e que irá presidir a Mesa dos 
trabalhos; dr. Lucas Ferreira Theotonio dos Santos – filho do homenageado; sr. Matheus 
Ferreira Theotonio dos Santos – filho do homenageado; prof. dr. José Roberto Tavares – 
médico, amigo e antigo professor do homenageado; prof. dr. Mário Oliveira Lima – amigo 
do homenageado; e sr. Mário Domingos de Moraes – amigo do homenageado. O 
Cerimonial registra e agradece a presença do dr. Aydano Barreto Carleial – representando 
neste ato o dep. Federal Eduardo Cury; e da sr.ª Elena Watanabe – representando o vice-
prefeito Ricardo Nakagawa. O sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, 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. ROBERTINHO DA PADARIA, convida a sr.ª 
Valéria de Lima Ferreira dos Santos, esposa do homenageado, para acompanhar o dr. 
João Manoel Theotonio dos Santos ao Plenário, os quais são recebidos com uma salva de 
palmas, ocupando os lugares reservados na Mesa dos trabalhos. Logo após, os 
presentes, em pé, ouvem à execução do Hino Nacional. Manifestam-se da tribuna, 
respectivamente, o ver. Robertinho da Padaria, Lucas Ferreira Theotonio dos Santos, sr. 
Mário Domingos de Moraes, o prof. dr. Mário Oliveira Lima e o dr. José Roberto Tavares. 
A seguir, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, procede à entrega do Título 
de Cidadão Joseense ao dr. João Manoel Theotonio dos Santos, e, em seguida, presta 
uma homenagem à sr.ª Valéria de Lima Ferreira dos Santos, entregando-lhe um arranjo 
de flores. Ocupa a tribuna o dr. João Manoel Theotonio dos Santos. Nada mais havendo a 
ser tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, declara encerrada a 
presente sessão solene. Isto se deu às 20h58min. Para constar, lavrou-se esta ata que 
será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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