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Ata nº 08/22

ATA Nº 08 da 01 ª SESSÃO SOLENE DO DIA 17 DE MARÇO DO ANO
DE 2022. Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e

vinte e dois, nesta cidade de Assis, Estado de São Paulo, em sua sede
própria, na Rua José Bonifácio nº 1001 , às 19h:30 min., conforme
dispõe o Convite da Cerimônia, reuniu-se a Câmara Municipal de
Assis, em Sessão Solene para a entrega de Título Honorífico de
Cidadã Assisense à Pastora Sonia Regina de Oliveira. Ao início
dos trabalhos, às 19h:49min, o Mestre d e Cerimônia procedeu a
leitura de um pensamento e em seguida agradeceu a presença de
todos e convidou os Senhores Vereadores Fernando Pereira Sirchia
Junior, Gerson Alves de Souza e Nivaldo dos Santos para ocuparem
seus lugares. À seguir, o Mestre de Cerimônia convidou o
Excelentíssimo Senhor Luiz Antonio Ramão, Presidente d a Câmara
Municipal de Assis, para que tomasse assento junto à Mesa Diretora.
Ato contínuo, o Senhor Presidente cumprimentou a todos e
determinou ao Mestre de Cerimônia que procedesse a chamada das
autoridades que comporiam a Mesa dos Trabalhos. O Mestre de
Cerimônia convidou as seguintes autoridades para comporem a Mesa:
a Senhora Vanessa de Oliveira Paulo Eugênio, Secretária Municipal da
Assistên cia Social, representando o Senhor Prefeito Municipal, o
Subtenente Jeferson Barbosa Teixeira, Chefe de Instrução do Tiro de
Guerra e o Senhor Rodnei Antonio Gonçalve s, Instrutor do Tiro d e
Guerra d e Assis. Na sequência, o Senhor Presidente solicitou ao
Vereador Fernando Pereira Sirchia Junior, que acompanhasse a tomar
assento junto à Mesa, a homenageada da noite, Pastora Sonia
Regina de Oliveira. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Mestre
d e Cerimônia solicitou as d emais autoridades presentes ou seus
r epresentantes que se s entissem, embora em seus lugare s ,
integrante s da Mesa Festiva. Na s equência, o Senhor Presidente
convidou o Ver eador Gerson Alves de Souz a para que procedesse a
leitura do Trecho Bíblico e a Oração do Pai Nosso. Composta a Mesa e
com a pres en ça dos Senhores Vereadores , homenageado e dem
autorida des, sob a proteção d e Deus , o Senhor Pre sidente d ecl ou
aberta a presente Sessão Solene. Em seguida, o Mestre d e Cerim nia
justificou a ausência de autoridades, m encionando os o cios
r ecebidos e dos demais Vereadores , conforme DVD n º 08 /22, de
17 /03 / 22. Ato contínuo, o Mestre d e Cerimônia s olicitou a todos
presentes p ara que se posta ssem d e pé para que acompanha sse
execu ção do Hino Nacional Bra sileiro e do Hino d e Assis.

02

ESTADO DE SÃO PAULO

Ata nº 08/22

prosseguimento, o Senhor Presidente determinou ao Mestre de
Cerimônia que procedesse a leitura do Decreto Legislativo nº
41O/2021, de 1 7 de agosto de 2021 e sua justificativa. À seguir
usaram da palavra o Vereador Nivaldo dos Santos, o Vereador
Gerson Alves de Souza e a Secretária Municipal da Assistência
Social, a Senhora Vanessa de Oliveira Paulo Eugênio e suas
palavras estão inseridas no DVD nº 08/22, de 17 /03/22. Ato
contínuo, o Mestre de Cerimônia convidou a homenageada da noite,
Pastora Sonia Regina de Oliveira, para receber das mãos do
Vereador Nivaldo dos Santos, o título de que era merecedora e que
muito honrava a Câmara Municipal de Assis. Dando prosseguimento
aos trabalhos, o Mestre de Cerimônia convidou a homenageada da
noite para o seu pronunciamento. Usou da palavra a Pastora Sonia
Regina de Oliveira e suas palavras estão inseridas no DVD nº
08/22, de 17 /03/22. Na sequência, o Senhor Presidente, Vereador
Luiz Antonio Ramão, proferiu alguns comentários à homenageada e
solicitou ao Vereador Gerson Alves de Souza que procedesse a Oração
do Pai Nosso. Ato contínuo , o Senhor Presidente agradeceu a pre sen ça
de todos , parabenizou a homena geada e sob a proteção de Deus,
declarou encerrada a presente Sessão. Às 20h:37min foi encerrada a
presente Sessão de entrega de Titulo Honorífico de Cidadã
Assisense à Pastora Sonia Regina de Oliveira e eu Francisco José
Machado, Secretário da Ata, lavrei a presente, que vai assina da pelo
Senhor Presidente .

LUIZ ANTONIO RAMÃO
Presidente

