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Aberta a sessão, às 19h06min, 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 arquiteto José Marcelo 
Guedes, em reconhecimento aos bons e inegáveis serviços prestados à coletividade deste 
município, honraria esta concedida através do Decreto Legislativo no 17 de dezembro de 
2020, 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.a Débora Tognozzi Lopes, conselheira titular do Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo de São Paulo – representando a sr.a Catherine Otondo, presidente do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP); sr. Vitor Chuster – vice-
presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos (AEA); sr. José Antônio Marcondes 
César – vice-presidente da Associação das Construtoras do Vale do Paraíba (Aconvap); 
sr. Alexandre Harrisberger – arquiteto e urbanista e amigo do homenageado; e sr. Paulo 
André Ribeiro – arquiteto e urbanista e amigo do homenageado. 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 ao Plenário o homenageado, arquiteto José Marcelo Guedes, acompanhado pela 
sr.a Jacyra Ferreira Guedes, mãe do homenageado, os quais são recebidos com uma 
salva de palmas e ocupam os lugares de honra na Mesa dos trabalhos. Logo após, os 
presentes, em pé, ouvem a execução do Hino Nacional. Manifestam-se na tribuna, 
respectivamente, o ver. Juvenil Silvério, o arquiteto e urbanista Paulo André Ribeiro e o 
arquiteto e urbanista Alexandre Harrisberger. A seguir, os presentes assistem a um vídeo 
demonstrações de afeto e carinho. Logo após, manifestam-se na tribuna o sr. Vitor 
Chuster, o sr. José Antônio Marcondes César e a sr.a Débora Tognozzi Lopes. Os 
presentes assistem a mais um vídeo com demonstrações de afeto e carinho. A seguir, o 
ver. Juvenil Silvério procede à outorga do Título de Cidadão Joseense ao arquiteto José 
Marcelo Guedes. A sr.a Fabiana Silvério, esposa do ver. Juvenil Silvério, entrega ao 
homenageado uma lembrança, como gesto de amor e carinho. Convidada pelo cerimonial, 
a sr.a Jacyra Ferreira Guedes posta-se em frente à Mesa dos trabalhos para receber das 
mãos de Adriel Firmino uma lembrança. Manifesta-se na tribuna o arquiteto José Marcelo 
Guedes, 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 20h26min. Para constar, lavrou-se esta ata que será arquivada depois de 
cumpridas as formalidades regimentais de praxe. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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