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DÉCIMA SEXTA SESSÃO SOLENE 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 
20 DE NOVEMBRO DE 2019 
 

 

PRESIDENTE: JUVENIL SILVÉRIO 
 

PRESENTE O VER. ROBERTINHO DA PADARIA 

 

Às 19h32min, a sr.ª Luciana Camargo, do Cerimonial da Câmara Municipal, dá início à 
presente solenidade, especialmente convocada para outorga da Medalha Mérito Municipal 
ao eng.º Catão Francisco Ribeiro, em reconhecimento aos bons e inegáveis serviços 
prestados à coletividade de São José dos Campos, honraria esta concedida através do 
Decreto Legislativo nº 25, de 5 de setembro de 2019, por proposta do ver. Juvenil Silvério. 
Passou-se à composição da Mesa, a qual ficou assim constituída: ver. Juvenil Silvério, 
autor da propositura que concede a honraria desta noite e que irá presidir a Mesa dos 
trabalhos; sr. José Turano Júnior – secretário de Gestão Habitacional e Obras, 
representando neste ato o prefeito Felício Ramuth; sr. Amilcar Ribeiro – irmão do 
homenageado; sr. Eneo Palazzi – amigo do homenageado; sr. Osasco Yang – engenheiro 
Sócio e Comercial da empresa Enescil Engenharia; sr. Antonoaldo Trancoso – amigo do 
homenageado e diretor da empresa Tranenge Engenharia; sr. Manoel Adorno – amigo do 
homenageado e diretor da empresa Empremon Equipamentos; sr. Bruno Padovano – 
amigo do homenageado, arquiteto e professor da USP; e sr.ª Edna Fonseca – gerente de 
Recursos Humanos da empresa Enescil Engenharia. O cerimonial registra e agradece a 
presença do ver. Robertinho da Padaria, presidente da Câmara Municipal de São José 
dos Campos. O sr. presidente, ver. JUVENIL SILVÉRIO, invocando a proteção de Deus e 
lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a presente sessão solene. O sr. 
presidente, ver. JUVENIL SILVÉRIO, convida a sr.ª Tânia Santos Nascimento Ferreira, 
gerente financeira da empresa Enescil Engenharia e secretária do homenageado há 33 
anos, para acompanhar o eng.º Catão Francisco Ribeiro 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 sr. presidente, ver. JUVENIL SILVÉRIO. Ocupa a tribuna o sr. Eneo 
Palazzi. O cerimonial convida a todos para assistirem à exibição de um vídeo em 
homenagem ao eng.º Catão Francisco Ribeiro. Neste momento, a sr.ª Edna Fonseca 
procede à leitura de uma mensagem de Ingrid Assagra Ribeiro – filha do homenageado. A 
seguir, a srª. Tânia Santos Nascimento Ferreira procede à leitura de uma mensagem de 
Lara Beatriz Assagra Ribeiro – filha do homenageado. O cerimonial convida a todos para 
assistirem à exibição de mais um vídeo em homenagem ao eng.º Catão Francisco Ribeiro. 
Manifestam-se da tribuna, respectivamente, os senhores Amílcar Ribeiro e José Turano 
Júnior e o ver. Robertinho da Padaria. A seguir, o sr. presidente, ver. JUVENIL SILVÉRIO, 
procede à entrega da Medalha Mérito Municipal e do respectivo Diploma ao eng.º Catão 
Francisco Ribeiro. Manifesta-se da tribuna o eng.º Catão Francisco Ribeiro. Nada mais 
havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. JUVENIL SILVÉRIO, declara encerrada a 
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presente sessão solene. Isto se deu às 21h11min. Para constar, lavrou-se esta ata que 
será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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