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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ata n° 03/23 

ATA N° 03 da 01a SESSÃO SOLENE DO DIA 10 DE FEVEREIRO DO 
ANO DE 2023. Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 
vinte e três , nesta cidade de Assis, Estado de São Paulo, em sua sede 
própria, na Rua José Bonifácio n° 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 
Cidadão Assisense ao Dr. Bruno Daniel Ferrari. Ao início dos 
trabalhos, às 19h:49min, o Mestre de Cerimônia procedeu a leitura de 
um pensamento e em seguida agradeceu a presença de todos e 
convidou a Excelentíssima Senhora Viviane Aparecida Del Massa 
Martins, Presidente da Câmara Municipal de Assis, para que tomasse 
assento junto à Mesa Diretora. Ato contínuo, a Senhora 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: o Vereador Gerson Alves de Souza; o Vereador 
Luiz Antonio Ramão; o Vereador Vinicius Guilherme Simili e a Senhora 
Telma Gonçalves Carneiro Spera de Andrade, Provedora da Santa Casa 
de Assis . Na sequência, a Senhora Presidente solicitou ao Vereador 
Gerson Alves de Souza, que acompanhasse a tomar assento junto à 
Mesa, o homenageado da noite, Dr. Bruno Daniel Ferrari e sua 
noiva Dr. a Nina Azevedo. Na sequência, a Senhora Presidente 
convidou o Vereador Luiz Antonio Ramão para que procedesse a 
leitura do Trecho Bíblico e a Oração do Pai Nosso. Composta a Mesa e 
com a presença dos Senhores Vereadores, homenageado e demais 
autoridades, sob a proteção de Deus, a Senhora Presidente declarou 
aberta a presente Sessão Solene. Dando prosseguimento aos 
trabalhos, o Mestre de Cerimônia, em nome da Câmara Municipal de 
Assis, agradeceu as presenças das demais autoridades e 
representantes. Em seguida, o Mestre de Cerimônia justificou a 
ausência de autoridades, mencionando os oficios recebidos e dos 
demais Vereadores , conforme DVD n° 03/23, de 10/02/23. Ato 
contínuo, o Mestre d e C e rimônia solicitou a todos os presente s para 
que se postassem de pé para que acompanhassem a execução do Hino 
Nacional Brasileiro e do Hino de Assis. Dando prosseguimento, a 
Senhora Presidente determinou ao Mestre de Cerimônia que 
procedesse a leitura do Decreto Legislativo n° 432/2022, de 30 de 
agosto de 2022 e sua justificativa. Procedida a leitura, o Mestre de 
Cerimônia convidou a todos para assistir um vídeo sobre o 
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homenageado produzido pela TV Câmara. À seguir usaram da palavra 
o Vereador Vinicius Guilherme Simili, o Vereador Gerson Alves de 
Souza, o Vereador Luiz Antonio Ramão, a Senhora Telma 
Gonçalves Carneiro Spera de Andrade e a Vereadora Viviane 
Aparecida Del Massa Martins, Presidente da Câmara Municipal de 
Assis e suas palavras estão inseridas no DVD n° 03/23, de 10/02/23. 
Na sequência, o Mestre de Cerimônia convidou todos para assistirem 
um vídeo com algumas mensagens ao homenageado e na sequência 
usou da palavra a noiva do homenageado, a Dr. a Nina Azevedo e suas 
palavras estão inseridas no DVD n° 03/23 de 10/02/23. Ato 
contínuo, a Senhora Presidente convidou o homenageado da noite, Dr. 
Bruno Daniel Ferrari, para receber das mãos do Vereador Vinicius 
Guilherme Simili, o título de que era merecedor e que muito honrava a 
Câmara Municipal de Assis. Na sequência, o Mestre de Cerimônia 
convidou a noiva do homenageado, a Dr. a Nina Azevedo, para receber 
das mãos da Presidente da Câmara Municipal, Vereadora Viviane 
Aparecida Del Massa Martins, uma homenagem da Câmara Municipal 
de Assis. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Mestre de Cerimônia 
convidou o homenageado da noite para o seu pronunciamento. Usou 
da palavra o Dr. Bruno Daniel Ferrari e suas palavras estão 
inseridas no DVD n ° 03/23, de 10/02/23. Na sequência, a Senhora 
Presidente proferiu alguns comentários ao homenageado e solicitou ao 
Vereador Luiz Antonio Ramão que procedesse a Oração do Pai Nosso. 
Ato contínuo, a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos, 
parabenizou o homenageado e sob a proteção de Deus, declarou 
encerrada a presente Sessão. Às 20h:58min foi encerrada a presente 
Sessão de entrega de Titulo Honorifico de Cidadão Assisense ao 
Dr. Bruno Daniel Ferrari e eu Francisco José Machado, Secretário 
da Ata, lavrei a presente, que vai assinada pela Senhora Presidente. 
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