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DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO SOLENE
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA
26 DE OUTUBRO DE 2022
PRESIDENTE: RAFAEL PASCUCCI

Aberta a sessão, às 19h53min, o cerimonialista, sr. Ferreira Leite, dá início à presente
solenidade, especialmente convocada para outorga do Título de Cidadão Joseense ao sr.
Ciro Bondesan dos Santos, em reconhecimento aos bons e inegáveis serviços prestados
à coletividade deste município, honraria esta concedida através do Decreto Legislativo no
22, de 6 de outubro de 2022, por proposta do ver. Rafael Pascucci. O cerimonialista
informa que a sessão solene está sendo transmitida ao vivo nos canais oficiais da Casa,
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.
Rafael Pascucci, autor do projeto de decreto legislativo que concede a honraria desta
noite e que irá presidir a Mesa dos trabalhos; Dep. federal Eduardo Cury; ver.ª Dulce Rita
– da cidade de São José dos Campos; sr. dr. Othon Mercadante Becker – presidente da
Associação Paulista de Medicina em São José dos Campos; sr. André Luiz Soriani –
diretor de Manufatura e Facility da Embraer, representando o sr. Luiz Marinho – vicepresidente da Embraer; sr. Luiz Eduardo Mesquita de Siqueira – ex-presidente do Rotary
Club Sul (2017-2018); e sr. Benedito Vieira – presidente da Cooperativa de Laticínios de
São José dos Campos. O sr. presidente, ver. RAFAEL PASCUCCI, sob a proteção de
Deus e lembrando que todo poder emana do povo, declara aberta a presente sessão
solene. O sr. presidente, ver. RAFAEL PASCUCCI, convida Vitor e Júlia, netos do
homenageado, para conduzirem o sr. Ciro Bondesan dos Santos ao Plenário,
acompanhado por sua esposa Helena, os quais são recebidos com uma salva de palmas
e ocupam os lugares de honra na Mesa dos trabalhos. Na sequência, os presentes
assistem a uma apresentação musical executada pelo sr. Pedro Bondesan, filho do
homenageado. Logo após, os presentes, em pé, ouvem a execução do Hino Nacional.
Manifestam-se na tribuna, respectivamente, o sr. Eduardo Cury e o ver. Rafael Pascucci
(que registra a presença do sr. Paulo Silva – Cultural FM, e do sr. Lano Brito – Rádio
Metropolitana). O cerimonialista registra a presença do sr. Eduardo Piloto e do sr. Wagner
Siqueira, da Assecre; do sr. Jodel, da sra. Inda Jerônimo, do sr. Mota e do sr. Tony Lima,
da TV Imprensa. Também registra a presença do sr. João das Mercês Tampão, exvereador e radialista. Manifestam-se na tribuna, respectivamente, a sra. Ana Maria
Bondesan (prima do homenagedo), e o sr. Luiz Eduardo Mesquita de Siqueira. O
cerimonialista convida o sr. Mário Toledo – diretor da Rede Record Vale do Paraíba, para
também compor a Mesa dos trabalhos. A seguir, os presentes assistem a um vídeo com
mensagens de carinho e amor a quem, ao longo dos anos, cativou inúmeros admiradores.
O cerimonialista pede uma salva de palmas à sra. Urânia Lima Sampaio, tradicional
advogada de São José dos Campos, presente no Plenário. Manifestam-se na tribuna,
respectivamente, o eng. Hans Georg Kraus, o sr. Pedro Bondesan dos Santos, o dr.
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Othon Mercadante Becker e o sr. Gustavo Bondesan dos Santos. Em seguida, os
presentes assistem a uma apresentação musical com o sr. Amilcar e a sra. Samantha
Bondesan, primos do homenageado. Manifesta-se na tribuna, a ver.ª Dulce Rita. A seguir,
o ver. Rafael Pascucci procede à outorga do Título de Cidadão Joseense ao sr. Ciro
Bondesan dos Santos. Convidada pelo cerimonial, a sr.a Helena posta-se em frente à
Mesa dos trabalhos para receber das mãos da sr.ª Erika Alves Torquato Pascucci, esposa
do ver. Rafael Pascucci, uma singela homenagem. Manifesta-se na tribuna o sr. Ciro
Bondesan do Santos, o mais novo cidadão joseense. Nada mais havendo a ser tratado, o
sr. presidente, ver. RAFAEL PASCUCCI, declara encerrada a presente sessão solene.
Isto se deu às 21h57min. Para constar, lavrou-se esta ata que será arquivada depois de
cumpridas as formalidades regimentais de praxe. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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