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DÉCIMA QUINTA SESSÃO SOLENE 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 
1º DE NOVEMBRO DE 2019 

 

 

PRESIDENTE: CYBORG 
 

 

Às 19h33min, a sr.ª Mary Ishizuka, cerimonialista, dá início à presente solenidade, 
especialmente convocada para outorga da Medalha Cassiano Ricardo ao Núcleo São 
João de São José dos Campos, honraria esta concedida através do Decreto Legislativo de 
nº 22, de 22 de agosto de 2019, por proposta do ver. Cyborg. Passou-se à composição da 
Mesa dos trabalhos, à qual ficou assim constituída: ver. Cyborg, autor do projeto de 
decreto legislativo que concede a presente honraria, que irá presidir a Mesa dos trabalhos; 
sr. Daniel Mello – diretor da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, neste ato 
representando o prefeito Felício Ramuth; pe. Rinaldo Roberto de Rezende – diretor 
espiritual do Núcleo São João; diác. Paulo César de Oliveira – conselheiro espiritual; sr.ª 
Angelina Buzzo Esquera – viúva do sr. Carlos e fundadora do Núcleo São João; e sr.ª 
Maria Valdete dos Santos – viúva do sr. Homero e fundadora do Núcleo São João. O 
cerimonial agradece a presença do maestro regente, sr. Rodrigo Lopes, e do Coral da 
Catedral São Dimas, que na noite de hoje abrilhantarão o evento. O sr. presidente, ver. 
CYBORG, invocando a proteção de Deus e lembrando que todo poder emana do povo, 
declara aberta a presente sessão solene. O sr. presidente, ver. Cyborg, convida para 
tomar assento à Mesa dos trabalhos, ao som da música Oração pela Família, do Padre 
Zezinho, sob a regência do maestro Rodrigo Lopes, o casal Américo Lanaro e Ivani 
Aparecida (tesoureiros); a sr.ª Rute Lusia Oliveira e os casais José Roberto e Rosana 
Toledo e Mateus Carvalho e Miriam Amélia (secretários); a sr.ª Neusa Cyborg e os casais 
Leonardo Pataio e Regina Pataio, Luiz Gonzaga e Maria Lilia, Renato Miranda e Gislene 
Miranda, Ivan Rabelo e Marcia Rabelo e Anselmo Alves e Sílvia Alves (conselheiros); o 
casal Manoel Barbosa e Margarida (vices-coordenadores); e o casal José Carlos e Tereza 
Ramos (coordenadores-gerais). A seguir, os presentes, em pé, ouvem a execução do 
Hino Nacional. A seguir, o cerimonial registra e agradece a presença do sr. Francisco 
Bento Pereira – orientador de projetos da Secretaria de Educação da Prefeitura de São 
José dos Campos. Manifesta-se da Mesa dos trabalhos o sr. presidente, ver. CYBORG. A 
convite do sr. presidente, ver. CYBORG, o Coral da Catedral São Dimas interpreta a 
música Utopia, do Padre Zezinho, sob a regência do maestro Rodrigo Lopes. A seguir, o 
sr. presidente, ver. CYBORG, apresenta os nomes dos casais que fundaram o Núcleo São 
João, a saber: Giovani e Elga – coordenadores que trouxeram a ideia de Mirandópolis 
para São José dos Campos; Simões e Dinah – primeiros tesoureiros; Carlos e Angelina – 
vice-coordenadores; César e Edna – Apoio de Medicamentos; João Rocha e Ilza – casal 
de apoio; Homero e Valdete – secretários; Joaquim e Diana – casal de apoio; José 
Benedito e Inês – casal palestrante; José Lauer e Dijanira – casal apoio; José Luiz e 
Regina – casal mais jovem; Luiz e Tereza – casal palestrante; e Onofre e Alice – casal 
apoio. O sr. presidente, ver. CYBORG, convida os presentes para assistirem à exibição de 
um vídeo com depoimentos de irmãos e amigos que contribuíram para história do Núcleo 
São João. Logo após, convida os presentes para assistirem a um vídeo com a mensagem 
do pe. Fabiano Kleber. Sob a regência do maestro Rodrigo Lopes, o Coral da Catedral 
São Dimas interpreta a música Famílias do Brasil, do Padre Zezinho. O sr. presidente, ver. 
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CYBORG, convida os presentes para assistir à exibição de um vídeo com o depoimento 
de Joseane Serpa, filha do sr. Renato e da dona Zezé. A seguir, o Coral da Catedral São 
Dimas, sob a regência do maestro Rodrigo Lopes, interpreta Ave Maria, de Tomás Luís de 
Vitória. Logo após, passou-se à exibição de um vídeo com mensagem de Dom José 
Valmor César Teixeira – bispo da Diocese de São José dos Campos. Manifestam-se da 
tribuna, respectivamente, o diác. Paulo César de Oliveira, o pe. Rinaldo Roberto de 
Rezende e o sr. Daniel Mello. A seguir, o sr. presidente, ver. CYBORG, procede à entrega 
da Medalha Cassiano Ricardo e respectivo diploma ao sr. José Carlos e à sr.ª Tereza 
Ramos, representando o Núcleo São João de São José dos Campos. Convidadas pelo 
cerimonial, postam-se em frente à Mesa dos trabalhos a sr.ª Maria Valdete dos Santos e a 
sr.ª Angelina Buzzo Esquera, que recebem um arranjo de flores da sr.ª Juliana Cyborg, 
esposa do ver. Cyborg. A seguir, o cerimonial convida o pe. Rinaldo, o sr. José Carlos e 
esposa, o diác. Paulo César de Oliveira e o sr. Manoel Barbosa e esposa para postarem 
em frente à Mesa dos trabalhos para receberem das mãos da sr.ª Juliana Cyborg um 
mimo. Logo após, convidada pelo cerimonial a coordenação do Núcleo São João posta-se 
em frente à Mesa dos trabalhos para as fotos de recordação. Ocupa a tribuna para se 
manifestar, em nome do Núcleo São João, os coordenadores José Carlos e dona Tereza. 
A seguir, sob a regência do maestro Rodrigo Lopes, o Coral da Catedral São Dimas 
interpreta a música Ave Verum Corpus, de Mozart. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. 
presidente, ver. CYBORG, declara encerrada a presente sessão solene. Isto se deu às 
21h19min. Para constar, lavrou-se esta ata que será arquivada depois de cumpridas as 
formalidades regimentais de praxe. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Identificador: 370038003200370038003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.


		2019-11-06T10:18:21-0300


		2019-11-06T14:28:42-0300




