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QUINTA SESSÃO SOLENE 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

1º DE DEZEMBRO DE 2021 

 

PRESIDENTE: FERNANDO PETITI 
 

 

Aberta a sessão, às 19h34min, a sr.a Janaína Miranda de Sousa, do Cerimonial da 
Câmara Municipal de São José dos Campos, dá início à presente solenidade, 
especialmente convocada para entrega da Medalha Cassiano Ricardo à Apae – 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São José dos Campos, em 
reconhecimento aos bons e inegáveis serviços prestados à coletividade deste município, 
honraria esta concedida através do Decreto Legislativo no 18 de 11 de novembro de 2021, 
por proposta do vereador Fernando Petiti. A cerimonialista registra que a sessão solene é 
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. Fernando Petiti, 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 uma parceria de suma importância para o trabalho da Apae no Município 
de São José dos Campos; sr.a Maria Beatriz Salles de Oliveira – dirigente regional de 
Ensino; sr.a Vera Marcondes Buffulin – presidente da Apae de São José dos Campos; sr.a 

Janaína Costa Dias – vice-presidente da Apae; sr. José Cividanes – membro do Conselho 
Fiscal e amigo de longa data da Apae de São José dos Campos, representando os 
amigos da Apae; sr.a Francisca Alves da Silva, mãe do Paulo Henrique, que está na Apae 
desde 1996, há 25 anos, representando os familiares da Instituição, da diretoria executiva 
da Apae (segunda diretora secretária), representante dos familiares da Apae; e sr. Hélio 
Nishimoto – ex-vereador da Câmara Municipal de São José dos Campos. A cerimonialista 
registra e agradece a presença da sr.a Mônica Coelho Ferreira – professora coordenadora 
do Núcleo Pedagógico de Educação Especial da Diretoria Regional de Ensino; da sr.a 

Vanessa César Silva – supervisora de ensino da Escola de Educação Especial da Apae 
de São José dos Campos; e da sr.a Antônia Santana – juíza e diretora do Fórum 
Trabalhista. O sr. presidente, ver. FERNANDO PETITI, sob a proteção de Deus e 
lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a presente sessão solene. 
Logo após, os presentes, em pé, ouvem a execução do Hino Nacional. Manifesta-se o ver. 
Fernando Petiti. Manifestam-se na tribuna, respectivamente, a sr.a Francisca Alves da 
Silva, a sr.a Maria Beatriz Salles de Oliveira, o sr. José Cividanes, o sr. Hélio Nishimoto e o 
sr. Antero Alves Baraldo. A seguir, o ver. Fernando Petiti procede à entrega da Medalha 
Cassiano Ricardo e respectivo diploma à sr.a Vera Marcondes Buffulin, presidente da 
Apae – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São José dos Campos. Logo 
após, a jovem Victória Lia Barboza Eberle de Paula, em nome do ver. Fernando Petiti, 
entrega um arranjo de flores à sr.a Vera Marcondes Buffulin. Manifestam-se na tribuna, 
respectivamente, a sr.a Vera Marcondes Buffulin e a sr.a Janaína Costa Dias. Logo após, 
os presentes assistem à exibição de um vídeo mostrando os 50 anos da Apae. O assistido 
José Carlos Teixeira Júnior, representando todos os assistidos da Apae de São José dos 
Campos, entrega um arranjo de flores à sr.a Vera Marcondes Buffulin, que há 37 anos luta 
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pela causa da Apae. A sr.a Margarete Doroteia de Sousa Paula, diretora escolar, entrega 
um arranjo de flores à sr.a Christiane Vaccari de Paiva, representando todos os familiares 
da Apae, que faz um pronunciamento. A sr.a Lúcia Helena Queiroz Peloggia, 
coordenadora de Oficinas, entrega um arranjo de flores à assistida Vanusa Maria Gomes 
da Silva, representando todos os assistidos, que faz um pronunciamento. A sr.a Vanessa 
Prisco da Cunha entrega um arranjo de flores, em nome da sr.a Vera Marcondes Buffulin, 
à sr.a Cíntia Hosoume, diretora administrativa da Apae de São José dos Campos, que faz 
um pronunciamento. A seguir, os presentes assistem à uma apresentação musical dos 
assistidos, sob coordenação do prof. Diego Prado, com a música 50 anos da Apae de São 
José dos Campos, autoria do prof. Diego Prado. Logo após, a dr.a Ana Antonieta Pereira 
Vallias, cirurgiã-dentista, há 35 anos na Apae, e o dr. Antônio Moreira, há 31 anos na 
Apae, representando todos os colaboradores, recebem um arranjo de flores da sr.a Diane 
Gomes Vieira, mãe da assistida Ana Clara Gomes Vieira, e da sr.a Aline Telles de Lima, 
mãe do assistido Ítalo Caetano de Lima. Convidados pela cerimonialista, os presentes 
assistem a um vídeo dos amigos da Apae de São José dos Campos. A seguir, a sr.a 

Marilda Vilela Lemes Serrano, representando todos os amigos da Apae de São José dos 
Campos, sócia contribuinte desde 1994, atualmente membro da diretoria executiva da 
Apae, amiga e companheira da presidente Vera Marcondes Buffulin, recebe uma 
homenagem através da sr.a Cíntia Hosoume. Manifesta-se da Mesa dos trabalhos a sr.a 

Janaína Costa Dias, que convida os presentes a assistirem um vídeo com depoimentos 
dos amigos da Apae de São José dos Campos. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. 
presidente, ver. FERNANDO PETITI, declara encerrada a presente sessão solene. Isto se 
deu às 21h26min. Para constar, lavrou-se esta ata que será arquivada depois de 
cumpridas as formalidades regimentais de praxe. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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