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DÉCIMA QUARTA SESSÃO SOLENE 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 
14 DE OUTUBRO DE 2019 
 

 

PRESIDENTE: WAGNER BALIEIRO 
 

 
PRESENTE A VER.ª AMÉLIA NAOMI 
 
 

Aberta a sessão, às 19h25min, 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 sr. Antônio Lages França, em reconhecimento aos bons e inegáveis 
serviços prestados à coletividade deste Município, honraria esta concedida através do 
Decreto Legislativo nº 14, de 13 de junho de 2019, por proposta do ver. Wagner Balieiro. 
Passou-se à composição da Mesa, a qual ficou assim constituída: ver. Wagner Balieiro, 
que irá presidir a Mesa dos trabalhos; sr.ª Amélia Naomi Omura – vereadora da cidade de 
São José dos Campos; sr. Gilmar Ribeiro – diretor regional da Apeoesp – Sindicato dos 
Professores de Ensino Oficial do Estado de São Paulo; e sr. José Rocha Cunha – 
representando neste ato a deputada estadual Prof.ª Bebel. O sr. presidente, ver. 
WAGNER BALIEIRO, 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. WAGNER 
BALIEIRO, convida a sr.ª Cezária Mary França para acompanhar o seu esposo, sr. 
Antônio Lages França, ao Plenário, os quais são recebidos com uma salva de palmas, 
ocupando os lugares reservados na Mesa dos trabalhos. A seguir, os presentes, em pé, 
ouvem à execução do Hino Nacional. Manifesta-se da tribuna o ver. Wagner Balieiro. A 
seguir, manifesta-se da tribuna o sr. José Rocha Cunha. O cerimonial registra e agradece 
a presença da sr.ª Mirtes Marza Mazieiro, uma das fundadoras da subsede da Apeoesp 
em São José dos Campos. Ocupa a tribuna o sr. Gilmar Ribeiro. Ocupa a tribuna a ver.ª 
Amélia Naomi. Manifesta-se da tribuna, a convite da ver.ª Amélia Naomi, a srª. Maria Zélia 
da Silva. A seguir, o sr. presidente, ver. WAGNER BALIEIRO, procede à outorga do Título 
de Cidadão Joseense ao sr. Antônio Lages França. A seguir, o ver. Wagner Balieiro presta 
uma homenagem à sr.ª Cezária Mary França entregando-lhe um buquê de flores. 
Manifesta-se da tribuna o sr.  Antônio Lages França. Neste momento, a convite do sr. 
presidente, ver. WAGNER BALIEIRO, a sr.ª Maria Arli Merenice de Abreu Simão 
manifesta-se da tribuna. A seguir, a sr.ª Suzete Garcia, em nome da Família ASA (Grupo 
de ex-professores, ex-funcionários, ex-diretores e ex-alunos do Colégio Estadual Ângelo 
de Siqueira Afonso), entrega um mimo ao homenageado, sr. Antônio Lages França. Nada 
mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. WAGNER BALIEIRO, declara encerrada 
a presente sessão solene. Isto se deu às 20h35min. Para constar, lavrou-se esta ata que 
será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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