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                                            SEGUNDA SESSÃO SOLENE 

                                            TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

                                            DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

                                            3 DE MARÇO DE 2023 

 

                                                PRESIDENTE: DR. JOSÉ CLÁUDIO 

 

PRESENTES OS SEGUINTES VERS.: JULIANA FRAGA, WALTER HAYASHI, FERNANDO 

PETITI e AMÉLIA NAOMI. 
 

 

 

Aberta a sessão, às 19h37min, 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 dr. Fábio Roberto da Silva 
Baptista, em reconhecimento aos bons e inegáveis serviços prestados à coletividade 
deste município, honraria esta concedida através do Decreto Legislativo no 19, de 1º de 
setembro de 2022, por proposta do ver. Dr. José Cláudio. 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. Dr. José Cláudio, 
autor do projeto de decreto legislativo que concede a honraria desta noite e que irá 
presidir a Mesa dos trabalhos; sr. Fernando Martins Soares – diretor de Recursos Próprios 
da Unimed; sr. Gerson Vielas Alves – diretor de Assistência e Promoção à Saúde da 
Unimed; e sr. Alexandre de Souza Muassab – diretor de Mercado da Unimed. O 
cerimonialista registra e agradece a presença do sr. Wellington Anunciação – presidente 
da Comissão de Direito Médico e da Saúde OAB; do sr. Antônio Márcio Sarto – presidente 
da ADC Embraer; do sr. Aramis Moutinho – superintendente do Sistema Ocesp; do dr. 
Edison Lourenço Ricconi – diretor-presidente da Unimed Guaratinguetá; do sr. José Melo 
– presidente do PSDB; da ver.ª Juliana Fraga; do ver. Walter Hayashi; e do ver. Fernando 
Petiti. O cerimonialista informa que o deputado estadual Dr. Elton teve um imprevisto e 
não estará presente. O cerimonialista pede que todos se sintam indistintamente citados. 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 adentrar ao Plenário o homenageado da noite, Dr. Fábio 
Roberto da Silva Baptista, acompanhado de seus filhos, Fábio Júnior e Felipe, e de sua 
esposa, Ivany Baptista, 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 o Hino 
Nacional, executado pela Orquestra Comunitária de São José dos Campos, sob a 
regência do Maestro Bartolomeu Vaz. Manifestam-se na tribuna, respectivamente, o ver. 
Dr. José Cláudio (que registra a presença da ver.ª Amélia Naomi), o jovem Fábio Júnior 
Baptista, o jovem Felipe Baptista, a sra. Ivany Baptista, o sr. Alexandre de Souza 
Muassab, o sr. Gerson Vielas Alves e o sr. Fernando Martins Soares. Os convidados 
assistem uma apresentação musical da Orquestra Comunitária de São José dos Campos, 
sob a regência do Maestro Bartolomeu Vaz. A seguir, o ver. Dr. José Cláudio procede à 
outorga do Título de Cidadão Joseense ao dr. Fábio Roberto da Silva Baptista.  A seguir, 
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a sra. Ivany Baptista recebe uma singela homenagem das mãos da sra. Jaqueline 
Barbosa, esposa do ver. Dr. José Cláudio. O homenageado da noite recebe mais uma 
lembrança das mãos do ver. Dr. José Cláudio. A seguir, os convidados são novamente 
agraciados com uma apresentação musical da Orquestra Comunitária de São José dos 
Campos, sob a regência do Maestro Bartolomeu Vaz. Manifesta-se na tribuna o dr. Fábio 
Roberto da Silva Baptista, o mais novo cidadão joseense. Nada mais havendo a ser 
tratado, o sr. presidente, ver. DR. JOSÉ CLÁUDIO, declara encerrada a presente sessão 
solene, agradecendo a presença de todos, e convida os presentes, em nome do 
homenageado, para uma recepção no hall da Câmara Municipal, onde haverá um livro de 
memórias destinado àqueles que desejam prestar sua homenagem ao dr. Fábio Roberto 
da Silva Baptista. 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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