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    QUARTA SESSÃO SOLENE 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

4 DE MAIO DE 2022 

 

PRESIDENTE: JUVENIL SILVÉRIO 
 

 

 

Aberta a sessão, às 18h40min, o sr. Edson Henrique Pereira, do Cerimonial da Câmara 
Municipal de São José dos Campos, dá início à presente solenidade, especialmente 
convocada para outorga do Título de Cidadão Joseense ao senhor Maurício Ogawa, em 
reconhecimento aos bons e inegáveis serviços prestados à coletividade deste município, 
honraria esta concedida através do Decreto Legislativo no 6 de 31 de março de 2022, por 
proposta do ver. Juvenil Silvério. O cerimonialista informa que a sessão solene está sendo 
transmitida ao vivo nos canais 7 da Net e 9 da Vivo, assim como no site e nas redes 
sociais da Câmara Municipal de São José dos Campos. Passou-se à composição da 
Mesa dos trabalhos, a qual ficou assim constituída: ver. Juvenil Silvério, autor do projeto 
de decreto legislativo que concede a honraria desta noite e que irá presidir a Mesa dos 
trabalhos; sr. Antero Alves Baraldo – secretário de Apoio Social ao Cidadão, 
representando o prefeito de São José dos Campos, o sr. Anderson Farias; sr. Almir 
Fernandes – diretor do Ciesp São Paulo; sr. Felipe Antônio Cury – vice-presidente do 
Ciesp de São José dos Campos; sr.ª Alexandra Calixto Gioso – diretora titular do Ciesp de 
São José dos Campos; sr.ª Maria Beatriz Salles de Oliveira – diretora Regional de Ensino 
de São José dos Campos; sr. Wagner Siqueira – da diretoria da Assecre. O cerimonialista 
registra e agradece a presença do sr. Tales Justino – diretor do Senai Jacareí; do sr. 
Jeferson Cheriegate – diretor geral do Parque Tecnológico; da sr.ª Maria Quitéria de 
Freitas – secretária adjunta de Apoio Social ao Cidadão; do sr. Júnior Moura – 
representando o presidente da Fundhas, sr. George Lucas Zenha; e do sr. Fabiano de 
Sousa – da Next 7. O sr. presidente, ver. JUVENIL SILVÉRIO, sob 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 para adentrar ao Plenário o homenageado, 
sr. Maurício Ogawa, acompanhado de suas filhas, Helena Marcon Ramos Ogawa e 
Isabelle Marcon Ramos Ogawa, e por sua esposa, Mara Regina Ramos Ogawa, os quais 
são recebidos com uma salva de palmas. O homenageado e sua esposa ocupam os 
lugares de honra na Mesa dos trabalhos. O cerimonial agradece a apresentação da 
Orquestra de Sopro e Percussão da Escola Senai Santos Dumont, composta pelos srs. 
Glédson de Araújo, Filipe França Fonseca Oliveira, Renato Soares Costa e Vitor Augusto 
Soares Santos. Logo após, os presentes, em pé, ouvem a execução do Hino Nacional. O 
cerimonial cita também o nome do sr. Adilson, componente da Orquestra de Sopro e 
Percussão da Escola Senai Santos Dumont. Manifestam-se na tribuna, respectivamente, o 
ver. Juvenil Silvério e a prof.ª Maria Therezinha da Rosa Almeida. A seguir, os presentes 
assistem a um vídeo com manifestações de respeito e consideração ao homenageado. 
Manifestam-se na tribuna, respectivamente, o sr. Danilo Rodrigues Almeida e o sr. Felipe 
Antônio Cury. Neste momento, os presentes assistem a mais um vídeo. Manifestam-se na 
tribuna, respectivamente, a jovem Isabelle Marcon Ramos Ogawa e o sr. Antero Alves 
Baraldo. Em seguida, os presentes ouvem a mais uma apresentação da Orquestra de 
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Sopro e Percussão da Escola Senai Santos Dumont. A seguir, o ver. Juvenil Silvério 
procede à outorga do Título de Cidadão Joseense ao sr. Maurício Ogawa. Convidado pelo 
cerimonial, o sr. Danilo Rodrigues Almeida – coordenador de Atividades Técnicas da 
Escola Senai Santos Dumont, entrega um presente ao homenageado em nome de todos 
os funcionários da instituição. Em seguida, o cerimonial convida o jovem Vinícius Laor de 
Souza Rosa, aluno do Senai Santos Dumont, para entrega de uma lembrança ao 
homenageado, em nome de todos os alunos da instituição. Manifesta-se na tribuna o sr. 
Maurício Ogawa, o mais novo cidadão joseense. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. 
presidente, ver. JUVENIL SILVÉRIO, declara encerrada a presente sessão solene. Isto se 
deu às 20h29min. Para constar, lavrou-se esta ata que será arquivada depois de 
cumpridas as formalidades regimentais de praxe. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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