CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA 16a SESSÃO SOLENE DE 2019
DATA DE REALIZAÇÃO: 6 DE DEZEMBRO
LOCAL: SALA DO PLENÁRIO
PRAÇA HAFIZ ABI CHEDID, 125

ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO BRAGANTINO
AO PROF. JOAQUIM GILBERTO DE OLIVEIRA

Às 19h35 do dia 6 de dezembro de 2019, sob a coordenação da
mestre de cerimônias, Jaqueline Montoya Mariano, do Departamento de
Comunicação Institucional, teve início a sessão para, nos termos do Decreto
Legislativo n° 08, de 16 de outubro de 2019, oriundo de projeto do vereador
Marco Antônio Marcolino, ser concedido o título de Cidadão Bragantino ao
Prof. Joaquim Gilberto de Oliveira, pelos relevantes serviços prestados ao
município. Compareceram os vereadores Cláudio Moreno, Antônio Bugalu,
Ditinho Bueno do Asilo, Marco Antônio Marcolino e Mário B. Silva. A Mesa de
Honra ficou assim composta: vereadora Elizabeth Aparecida Carneiro de
Campos Silva Abi Chedid, presidente da Mesa Diretora da Casa,
representando nesta solenidade o deputado estadual Edmir Chedid;
vereador Paulo Mário Arruda de Vasconcellos, representando nesta
solenidade o Dr. Jesus Adib Abi Chedid, prefeito da Estância de Bragança
Paulista; e o homenageado Prof. Joaquim Gilberto de Oliveira,
acompanhado de sua esposa, Sra. Cesira Cristina Perina de Oliveira. Foi
justificada a ausência dos vereadores Basílio Zecchini Filho e Sidiney Guedes,
que deixaram registrado cumprimentos ao homenageado e ao autor da
proposta de homenagem. Consignados os ritos iniciais pelo cerimonial, a
presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal, vereadora Elizabeth
Aparecida Carneiro de Campos Silva Abi Chedid, proferindo a invocaçã
regimental, declarou abertos os trabalhos da sessão solene e ato contínuo,
nos termos da Resolução n° 06/2004, o 2° Secretário procedeu à leitura de
mensagem da Bíblia. Em seguida, foi executado o Hino Nacional Brasileiro
e, após, o Hino de Bragança Paulista. Dando continuidade, foi lido o decreto
que deu origem à homenagem. Após, foi apresentado vídeo sobre o
homenageado, com a participação de familiares e amigos. Para proferir o
discurso inicial, foi convidado o vereador Marco Antônio Marcolino, autor da
proposta de homenagem, que, após saudar os presentes, destacou que a
honraria ora concedida é o reconhecimento pelo muito que o homenageado
fez e faz pelo município. Falou sobre a criação da Secretaria Municipal do
Meio Ambiente em 1996 e a nomeação do homenageado como Secretário
dessa Pasta, bem como sobre tratativas havidas no período em que ele,
Marcolino, foi Secretário Municipal de Administração. Destacou a competência
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e o trabalho de qualidade do homenageado ao longo de três anos que esteve
à frente da referida secretaria e citou inúmeros comentários positivos
publicados nas redes sociais referentes à concessão do título ao Prof.
Joaquim. Falou da amizade, da parceria e da admiração que tem pelo
homenageado e desejou boas-vindas ao mais novo e ilustre cidadão
bragantino. Em seguida, manifestou-se o vereador Paulo Mário Arruda de
Vasconcellos, que, após saudar os presentes, disse ser portador de
mensagem especial ao homenageado enviada pelo prefeito Jesus Chedid,
que, por se encontrar gripado, pediu-lhe para representá-lo. Falou sobre
critérios para indicação de pessoas a serem agraciadas com o título e
destacou a determinação do homenageado, tanto na vida pessoal como
quando contribui e participa de embates envolvendo questões relacionadas ao
meio ambiente. Concluindo, mencionou que a indicação levou em conta a
competência e a dedicação do homenageado, que, destacou, é admirado e
respeitado por profissionais da área ambiental, alunos, familiares e amigos. Na
sequência, a presidente da Câmara, vereadora Elizabeth Aparecida Carneiro de
Campos Silva Abi Chedid, e o vereador Marco Antônio Marcolino, autor da
proposta de homenagem, procederam à entrega do título de Cidadão
Bragantino ao Prof. Joaquim Gilberto de Oliveira. Convidado a fazer uso da
palavra, o homenageado saudou as autoridades, familiares, colegas, amigos,
alunos, imprensa e demais presentes e agradeceu aos vereadores e a todos
que de alguma forma se interessam e se empenham em relação às causas
ambientais. Disse ser com humildade que aceita a homenagem do vereador
Marcolino, que, juntamente com o assessor João Donula, foi um grande
apoiador do trabalho dele na então recém-criada Secretaria do Meio Ambiente.
Falou sobre sua origem, familiares, momentos alegres e dificuldades
enfrentadas durante a trajetória de vida, pessoal e profissional, ressaltando o
apoio incondicional dos pais, da esposa e a convivência com os filhos. Recordou
situações que culminaram com a vinda dele para Bragança Paulista, como
professor da Universidade São Francisco - USF, e agradeceu o apoio que
recebeu de colegas, alunos e amigos bragantinos, assim como a confiança do
então prefeito Jango que lhe deu a oportunidade de chefiar a Secretaria
Municipal do Meio Ambiente. Citou e agradeceu às pessoas que muito o
ajudaram no trabalho que desenvolveu enquanto secretário, destacou a
importância da Guarda Civil Ambiental e também externou agradecimentos aos
integrantes do Conselho Municipal do Meio Ambiente - Comdema, lembrando a
participação desse órgão na revisão do Plano Diretor. Considerou importante
compartilhar a homenagem com pessoas que sempre o ajudaram na construção
de políticas públicas ambientais para o município e citou a oportunidade que lhe
foi dada de divulgar questões afetas ao meio ambiente em coluna do jornal
Gazeta Bragantina. Agradeceu o carinho da população bragantina e, finalizando,
disse comungar das palavras de São Francisco de Assis, que ao final das
reuniões dizia: "Irmãos, comecemos, porque pouco ou nada fizemos." O
discurso final foi feito pela presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal,
vereadora Elizabeth Aparecida Carneiro de Campos Silva Abi Chedid, que
saudou os presentes e o homenageado e transmitiu-lhe cumprimentos do
deputado Edmir Chedid e do vice-prefeito Prof. Amauri Sodré da Silva. Falou
ATA DA 16a SESSÃO SOLENE DO EXERCÍCIO DE 2019

552

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA
kik

B R A GAADN,,,,?LiAT 1P0ARUk IS TA
ner

da admiração que tem pelo homenageado, lembrando o respeito, a
consideração e ajuda que ela, na condição de vereadora, recebeu no período
em que ele foi secretário municipal. Mencionou que colegas professores e
alunos da USF, bem como integrantes do Conselho Municipal do Meio
Ambiente - Comdema também o admiram e respeitam pela dedicação e
habilidade ao conduzir as demandas. Cumprimentou o homenageado pela
competência e preocupação com as causas ambientais e animais e pela ajuda
dada aos poderes públicos locais nas questões relacionadas ao meio
ambiente. Elogiou a generosidade, a gentileza, o caráter e a educação do
homenageado e disse ser uma honra compartilhar de um momento tão feliz
para ele e para os familiares e amigos dele. Finalizando, agradeceu aos
funcionários da Casa a organização da solenidade. No decorrer dos trabalhos
foi citada a presença dos senhores: André Marcelo Panhan, do Instituto
Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo - Campus Bragança Paulista,
representando o diretor da entidade, Sr. João Moro; Tiago José Lopes,
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos; Dorival Francisco Bertin,
Secretário Municipal de Segurança e Defesa Civil; Gislene Cristiane Bueno,
Secretária Municipal de Desenvolvimento dos Agronegócios; Reinaldo Peluso
Sperandio e José Sérgio Conti Júnior, ex-presidentes da Câmara Municipal;
Luiz Gonzaga Pires Mathias, ex-vereador da Casa; Alexandro de Souza
Morais, Secretário Municipal do Meio Ambiente; Luiz Américo Gonçalves,
presidente do Conselho de Desenvolvimento Rural; e Fabiano Antônio
Sperandio, presidente da Cooperativa Entre Serras e Águas. Nada mais tendo
sido tratado
r sen sessão foi encerrada às 20h46. De tudo o que houve,
eu,
Thereza Paula de Moraes Lugli, Assistente de
Gestão Legislatir"A, redigi e revisei a presente ata, que, depois de lida e
achada confor e, é assinada pelos integrantes da Mesa Diretora. Os
pronunciamentos feitos em plenário constam dos serviços de gravação da
Câmara Municipal como arquivo permanente.
Deli ra • ao:
Bragança Paulista, 4 de fev reiro de 20+0.

APROVADO POR UNANIMIDADE
ENCAMINHE-SE E PUBLIQUE-SE

ELIZABETH APARECID ARNEIR •
DE CAMPOS SILVA BI CHEDI
Presidente

Sala das Sessóes 4/02(200
SID EY ONIZETTI GUEDES
1° Secretário

Presidente da Câmara

RELATÓRIO PUBLICADO
NA IMPRENSA OFICIAL

NATANAE ANANIAS
Secretário

em 2d. I .UZ/ 2020
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