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PRIMEIRA SESSÃO SOLENE 
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 
03 DE FEVEREIRO DE 2020 
 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA 
 

PRESENTES OS SEGUINTES VERS.: JUVENIL SILVÉRIO E MARCÃO DA 
ACADEMIA. 
 
 

Às 19h45min, o sr. Vinícius Valverde, cerimonialista, dá início à presente solenidade, 
especialmente convocada para outorga do Título de Cidadão Joseense ao sr. Yossi 
Avraham Shelley, honraria esta concedida através do Decreto Legislativo nº 1, de 23 de 
janeiro de 2020, por proposta do ver. Robertinho da Padaria, em reconhecimento aos 
bons e inegáveis serviços prestados à coletividade de São José dos Campos. Passou-se 
à composição da Mesa dos trabalhos, a qual ficou assim constituída: ver. Robertinho da 
Padaria, autor da propositura que concede a presente honraria, que irá presidir a Mesa 
dos trabalhos; sr. Felício Ramuth – prefeito de São José dos Campos; sr. Alon Lavi – 
cônsul-geral de Israel em São Paulo; e tenente Eládio Humberto Andretti – chefe de 
instrução do Tiro de Guerra de São José dos Campos. O cerimonial registra e agradece a 
presença do ver. Juvenil Silvério; do ver. Marcão da Academia; do sr. Alberto Alves 
Marques Filho – secretário municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico; da sr.ª 
Melissa Pulice da Costa Mendes – secretária municipal de Apoio Jurídico; do sr. Devair 
Pietraroia da Silva – secretário municipal de Proteção ao Cidadão; do sr. Aydano Barreto 
Carleial – representando neste ato o deputado federal Eduardo Cury; do sr. Manoel Davi – 
ex-prefeito de Tietê e primeiro prefeito judeu do Estado de São Paulo; do sr. Dimas 
Pinheiro – delegado do Deic de São Paulo; do sr. Márcio Mendes – vice-presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil de São José dos Campos; do sr. Mário Cézar de Barros 
– diretor regional do SindusCon-SP; do sr. Manoel Conde – presidente do Conselho 
Administrativo da Farma Conde; do pastor Anselmo Carvalho – presidente do Conselho 
de Pastores de São José dos Campos; do sr. Celso Monteiro – presidente do São José 
Esporte Clube; da sr.ª Sônia Reis – presidente do Grupo Nova Era e presidente do Projeto 
Ciranda; e do sr. Rodrigo Cabrera – membro da Academia Joseense de Letras. O sr. 
presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, invocando a proteção de Deus e lembrando 
que todo poder emana do povo, declara aberta a presente sessão solene. Convidado pelo 
sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, o sr. Yossi Avraham Shelley ocupa o 
lugar de honra na Mesa dos trabalhos. A seguir, os presentes, em pé, ouvem à execução 
do Hino Nacional de Israel e do Hino Nacional do Brasil. O cerimonial registra e agradece 
a presença do sr. Humberto Dutra – presidente da Associação Comercial e Industrial de 
São José dos Campos. Ocupa a tribuna o ver. Robertinho da Padaria. O cerimonialista 
convida os presentes a assistirem à exibição de um vídeo sobre os melhores momentos 
da relação entre Brasil e Israel, a atuação do embaixador e os projetos da Embaixada no 
último ano. O cerimonial registra e agradece a presença do rabino Berale. Manifestam-se 
da tribuna, respectivamente, o sr. Alon Lavi e o sr. Felício Ramuth. A seguir, o sr. 
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presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, procede à entrega do Título de Cidadão 
Joseense ao sr. Yossi Avraham Shelley. Ocupa a tribuna para se manifestar o sr. Yossi 
Avraham Shelley. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO 
DA PADARIA, declara encerrada a presente sessão solene, agradecendo a presença de 
todos, e convida os presentes, em nome do homenageado, para uma recepção no hall de 
entrada da Câmara Municipal. 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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