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ATA N° 54 DA 12a SESSÃO SOLENE DO DIA 18 DE NOVEMBRO DO 
ANO DE 2022. Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil 
e vinte e dois, n esta cidade de Assis, Estado de São Paulo, em sua sede 
própria, na Rua José Bonifácio n ° 1001, às 19h:30, conforme dispõe o 
Convite da Cerimônia, reuniu-se a Câmara Municipal de Assis, em 
Sessão Solene para a entrega do Diploma de Mérito "Zumbi dos 
Pa lmares"-2022 à Professora Célia Regina Pedro do Nascimento, 
atendendo o que dispõe os Decretos Legislativos n°s. 330/2015 e 
379/2019 e indicação do Instituto Zimbauê, que Instituiu o Diploma de 
Mérito "Zumbi dos Palmares" no âmbito da Câmara Municipal de Assis 
às pessoas que se destacaram na luta contra o preconceito e a 
discriminação social dos membros da comunidade negra, bem como as 
pessoas que implementarem projetos, contribuições e atividades para a 
promoção da igualdade racial. Ao início dos trabalhos, às 19h51min., o 
Mestre de Cerimônia procedeu a leitura de um pensamento e em seguida 
agradeceu a presença de todos e convidou o Excelentíssimo Senhor, 
Vereador Luiz Antonio Ramão, Presidente da Câmara Municipal de 
Assis, para que tomasse assento junto à Mesa Diretora. À seguir, 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: os Vereadores Edson de Souza, 
Fernando Pereira Sirchia Junior, Gerson Alves de Souza, a Vereadora 
Viviane Aparecida Del Massa Martins e a Senhora Mônica da Silva, 
Presidente do Instituto do Negro Zimbauê. Dando prosseguimento aos 
trabalhos, o Senhor Presidente, solicitou ao Vereador Fernando Pereira 
Sirchia Junior, que acompanhasse a tomar assento junto à Mesa, a 
homenageada da noite, a Professora Célia Regina Pedro do 
Nascimento. Na sequência, o Mestre d e Cerimônia agradeceu a presença 
das demais autoridades presentes ou seus representantes e solicitou que 
se sentissem integrantes da Mesa Festiva. Na sequência, o Senhor 
Presidente convidou o Vereador Gerson Alves de Souza para que 
procedesse a leitura do Trecho Bíblico e da Oração do Pai Nosso. 
Composta a Mesa e com a presen ça da homenageada e mais 
autoridades, sob a proteção de Deus, o Senhor President dec arou 
aberta a presente Sessão Solene. Em seguida, o Mestre de C imôn· , em 
nome da Câmara Municipal de Assis, agradeceu as p esenç das 
d emais autoridades e r epresentantes e justificou a ausên • ia de 
autoridades, mencionando os oficios recebidos e dos demai Vereadores, 
conforme OVO n° 54/22, d e 18/11/22. Ato contínuo, o estre de 
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Cerimônia solicitou a todos os presentes para que se postassem de pé 
para que acompanhassem a execução do Hino Nacional Brasileiro e do 
Hino de Assis. À seguir, o Mestre de Cerimônia convidou a todos para 
assistirem um vídeo produzido pela equipe da TV Câmara alusivo ao Dia 
da Consciência Negra. Dando prosseguimento, o Mestre de Cerimônia 
convidou o Professor da Escola Estadual Prof. a Léa Rosa Melo 
Andreghetti e membro do Instituto Zimbauê, Senhor Paulo Fernando da 
Silva, para usar da palavra e contar sobre a trajetória da homenageada. 
Usou da palavra o Professor Paulo Fernando da Silva e suas palavras 
estão inseridas no DVD n ° 54/22, de 18/11/22. Na sequência, usaram 
da palavra o Vereador Edson de Souza, a Vereadora Viviane Aparecida 
Del Massa Martins e o Vereador Fernando Pereira Sirchia Junior e 
suas palavras estão inseridas no DVD n ° 54/ 22, de 18/ 11 / 22. Ainda 
prestaram homenagens à homenageada Karolaine Cristina Salgado, 
Jheniffer de Moraes Gomes, Gabriel Marchetti Motta, Vitória Lameu de 
Camargo, Fernanda Fazano e o Dr. Sérgio Frederico, por meio de um 
vídeo. Ato contínuo, o Mestre de Cerimônia convidou a Senhora Mônica 
da Silva para fazer uso da palavra. Usou da palavra a Senhora Mônica da 
Silva e suas palavras estão inseridas no DVD n ° 54/ 22 de 18/ 11 / 22. À 
seguir, o Senhor Presidente convidou a homenageada da noite, a 
Professora Célia Regina Pedro do Nascimento, para receber das mãos 
do Vereador Edson de Souza, o Diploma de Mérito "Zumbi dos 
Palmares"-2022 de que era merecedora e que muito honrava a Câmara 
Municipal de Assis. Em seguida, o Mestre de Cerimônia convidou a 
homenageada da noite para o seu pronunciamento. Usou da palavra a 
Professora Célia Regina Pedro do Nascimento e suas palavras estão 
inseridas no DVD n° 54/22, de 18/11/22. Ato contínuo, o Senhor 
Presidente teceu alguns comentários e convidou o Vereador Edson de 
Souza para que procedesse a oração do Pai Nosso. Na sequência, o 
Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, parabenizou a 
homenageada e sob a proteção de Deus, declarou encerrada a presente 
Sessão. Às 21h21 foi encerrada a presente Sessão de entrega do Diploma 
de Mérito "Zumbi dos Palmares"-2022 à Professora Célia Regina Pedro 
do Nascimento e eu Francisco José Machado, Secretário da Ata, lavrei a 
presente, que vai assinada pelo Senkêfr Presidente. 

~~ 
LUIZ ANTONIO RAMÃO 

Presidente 


