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   DÉCIMA SESSÃO SOLENE 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

16 DE SETEMBRO DE 2022 

 

PRESIDENTE: DR. JOSÉ CLÁUDIO 
 

 

PRESENTES OS SEGUINTES VERS.: JULIANA FRAGA, DULCE RITA, JÚNIOR DA 
FARMÁCIA, FERNANDO PETITI e DR. ELTON. 
 

 

Aberta a sessão, às 19h34min, o sr. Edson Henrique Pereira, do Cerimonial da Câmara 
Municipal de São José dos Campos, dá início à presente solenidade, especialmente 
convocada para outorga da Medalha Mérito da Paz Papa João Paulo II ao Instituto das 
Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, em reconhecimento aos bons e inegáveis 
serviços prestados à coletividade deste município, honraria esta concedida através do 
Decreto Legislativo no 15 de 30 de junho de 2022, por proposta do ver. Dr. José Cláudio. 
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. Dr. José Cláudio, autor do projeto de decreto legislativo que concede a 
honraria desta noite e que irá presidir a Mesa dos trabalhos; deputado federal Eduardo 
Cury; sra. Margarete Correia – secretária de Saúde de São José dos Campos, 
representado o prefeito Anderson Farias; ver. Robertinho da Padaria – presidente da 
Câmara Municipal de São José dos Campos; dr. Genivaldo Coelho de Souza – médico 
cardiologista responsável pela equipe de cirurgia cardíaca do Hospital Pio XII, 
representando todo o corpo médico da instituição. O cerimonialista registra e agradece a 
presença do sr. Amauri Barbosa Toledo – secretário dos Diretos da Pessoa com 
Deficiência e do Idoso de Caraguatatuba, representando o prefeito Aguilar Júnior; da ver.ª 
Juliana Fraga – da cidade de São José dos Campos; da ver.ª Dulce Rita - da cidade de 
São José dos Campos; do ver. Júnior da Farmácia – da cidade de São José dos Campos; 
do ver. Fernando Petiti – da cidade de São José dos Campos; do sr. Fábio Carvalho – 
diretor técnico I de Educação Permanente do Departamento Regional de Saúde de 
Taubaté, representando a diretora sra. Nádia Maria Magalhães Meirelles; do sr. Daniel 
Rodrigues Gonçalves Ferreira – diretor técnico do Hospital Antoninho da Rocha Marmo; 
do sr. Marcos Vete – diretor administrativo do Hospital Madre Teresa de Belo Horizonte; 
do sr. Luiz Cláudio Moraes da Conceição – diretor técnico do Departamento Regional de 
Saúde; e do sr. Everton Marcos Oliveira – diretor do Hospital Pio XII. O sr. presidente, ver. 
DR. JOSÉ CLÁUDIO, sob a proteção de Deus e lembrando que todo poder emana do 
povo, declara aberta a presente sessão solene. O sr. presidente, ver. DR. JOSÉ 
CLÁUDIO, convida para adentrarem ao Plenário a Madre Vilma Marlene de Andrade e a 
Irmã Vera Letícia de Maria Imaculada, representando o Instituto das Pequenas 
Missionárias de Maria Imaculada, que são recebidas com uma salva de palmas e ocupam 
o lugar de honra na Mesa dos trabalhos. Logo após, os presentes, em pé, ouvem o Hino 
Nacional, interpretado pela Orquestra Comunitária de São José dos Campos. Manifesta-
se na tribuna o ver. Dr. José Cláudio. Em seguida, os presentes assistem a uma 
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apresentação da Orquestra Comunitária de São José dos Campos, que interpreta a 
música Jesus, Alegria dos Homens, de Bach. A seguir, é apresentado um resumo sobre o 
Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada e, na sequência, os presentes 
assistem a um vídeo institucional. O sr. presidente, ver. DR. JOSÉ CLÁUDIO, registra e 
agradece a presença do ver. Dr. Elton. Manifesta-se na tribuna o dr. Genivaldo Coelho de 
Souza, que realizou a primeira cirurgia cardíaca no Vale do Paraíba, em 1986, e foi o 
primeiro cirurgião cardiovascular do Hospital Pio XII. A seguir, os presentes assistem a um 
vídeo comemorativo do centenário do Instituto das Pequenas Missionárias de Maria 
Imaculada. Manifesta-se na tribuna a Irmã Vera Letícia de Maria Imaculada. Logo após, os 
presentes assistem a um vídeo que retrata a vida e a rotina na Congregação, onde se 
ouve a voz da Venerável Madre Tereza de Jesus Eucarístico. Em seguida, os presentes 
assistem a uma apresentação do Coral das Irmãs, com a canção Sob o Manto da 
Imaculada. Manifesta-se na tribuna, respectivamente, o ver. Robertinho da Padaria e a 
sra. Margarete Correia. A seguir, o ver. Dr. José Cláudio procede à outorga da Medalha 
Mérito da Paz Papa João Paulo II à Madre Vilma Marlene de Andrade, representando o 
Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, que se posta em frente à Mesa 
para receber, de forma justa e oportuna, a homenagem do povo de São José dos 
Campos. Manifesta-se na tribuna, a Madre Vilma Marlene de Andrade. Em seguida, a 
Congregação entrega aos membros da Mesa uma lembrança: o livro Do Tempo à 
Eternidade – Biografia de Madre Maria Tereza de Jesus Eucarístico. Logo após, o Coral 
das Irmãs interpreta a canção A Semente do Amor foi Semeada. A seguir, a sra. Jaqueline 
Barbosa, esposa do ver. Dr. José Cláudio, juntamente com seu marido e Madre Vilma 
Marlene de Andrade, entregam um arranjo de flores a alguns funcionários do Instituto, 
simbolizando um agradecimento a todos os colaboradores do Instituto, no Brasil e no 
exterior. Postam-se em frente à Mesa para serem homenageados: sra. Izilda de Abreu (há 
26 anos no Instituto), enfermeira Irmã Ângela Cristina (dedicada ao Instituto desde 1970) e 
dr. Genivaldo Coelho de Souza (responsável pela equipe de cirurgia cardíaca do Hospital 
Pio XII). Em seguida, a Orquestra Comunitária de São José dos Campos interpreta a 
música Valsa das Flores, de Tchaikovsky. O cerimonialista faz uma pequena explanação 
sobre a Orquestra Comunitária de São José dos Campos – Afam (Instituto para Apoio e 
Formação Artística Musical), que deverá ser declarado de utilidade pública quando o 
Projeto de Lei nº 84 for sancionado pelo prefeito Anderson Farias. Logo após, convidado 
pelo cerimonial, o ver. Dr. José Cláudio posta-se em frente à Mesa dos trabalhos para 
realizar a entrega de um diploma de reconhecimento ao Afam – Instituto para o Apoio e 
Formação Artístico Musical, aqui representado pelo sr. Bartolomeu Vaz. Nada mais 
havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. DR. JOSÉ CLÁUDIO, declara encerrada a 
presente sessão solene. Isto se deu às 21h10min. Para constar, lavrou-se esta ata que 
será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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