ATA DA 1ª SESSÃO SOLENE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ
REALIZADA EM 01 DE MAIO DE 2015

Ao primeiro dia do mês de maio do ano de dois mil e quinze, na Sala de Sessões da
Câmara Municipal da Estância Climática de São Bento do Sapucaí, Estado de São Paulo,
realizou-se a 1ª Sessão Solene do corrente ano legislativo. Às dezenove horas o
funcionário Lucas José Ribeiro cumprimentou a todos e fez adentrar ao plenário os
vereadores: Presidente, Vereador Paulo Cândido Ribeiro, Vice-Presidente, Vereador
Jair Matias de Oliveira, Segundo Secretário Vereador Mateus José da Silva, Vereador
José Donati Nunes e Vereador Altino de Paula Salgado. Chamou para ocupar a mesa os
homenageados Excelentíssimo Dr. Pedro Flávio de Britto Costa Junior, Dr. José
Rodrigues, Subtenente Rivanil Luis Jacinto e Diana Poepcke, também fez adentrar ao
plenário as autoridades Excelentíssimo Prefeito Municipal, Ildefonso Mendes Neto e
Tenente Coronel José Sodário Viana. Dando início aos trabalhos o senhor Presidente,
Vereador Paulo Cândido Ribeiro soou a campainha e proferiu: “Pela intercessão de São
Bento e sob a proteção de Deus, declaro aberta a 1ª Sessão Solene do ano de 2015”.
Após o presidente cumprimentar todos os presentes, convidou a todos, para em pé,
ouvirem o Hino Nacional. Em seguida o Presidente, Vereador Paulo Cândido Ribeiro
disse que é da competência exclusiva do Poder Legislativo, em conformidade com o
inciso XVI do artigo 24 da Lei Orgânica Municipal, o expediente de conceder honrarias
e homenagens às pessoas que se destaquem nas inúmeras áreas da atividade humana
com trabalhos reconhecidos nos diversos setores que enalteçam a comunidade e
enobreçam o Município. Salientou que os agraciados foram chamados a esta
solenidade por seus méritos e pelo valor de cada um, eis que o conjunto complexo dos
atos humanos, a somatória, resultou em números altamente positivos, que os honram
e os dignificam, assim sendo, esta Presidência sente-se feliz em poder conduzir esta
Sessão Solene de conferir galardões a tão ilustres personalidades, chancelando este
reconhecimento pelo povo, através de seu mais legítimo representante: o Legislativo
Municipal. Em seguida, dando continuidade aos trabalhos o Presidente, Vereador
Paulo Cândido Ribeiro iniciou a entrega do Título de Cidadão Sambentista ao
Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito, Dr. Pedro Flávio de Brito Costa Júnior, concedido
através da aprovação do Projeto de Decreto Legislativo 01/2013. O homenageado que
esteve à frente da Comarca por mais de seis anos, tendo assumido em 30 de
novembro de 2006 e, a deixado no dia 06 de janeiro de 2013. Pediu ao senhor Prefeito
Municipal, Ildefonso Mendes Neto para que entregasse o título de cidadania
sambentista ao Excelentíssimo Dr. Pedro Flávio de Britto Costa Junior em seu nome.
Na sequência a palavra foi concedida ao homenageado que fez as suas considerações.
Em seguida o Presidente, Vereador Paulo Cândido Ribeiro passou a entrega do Título
de Cidadão Sambentista ao Subtenente da Polícia Militar Rivanil Luis Jacinto,
Comandante da Polícia Militar de São Bento do Sapucaí, concedido através da
aprovação do Projeto de Decreto Legislativo 03/2013. O homenageado há 26 anos
formou-se no Curso de Formação de Soldados no 5º Batalhão da Polícia Militar do
Interior em Taubaté, sendo, desde logo, designado para integrar o efetivo de São
Bento do Sapucaí, estando atualmente no comando do 1º Pelotão da 3 Companhia do
5º BPMI/I, sediado nesta cidade. Pediu ao Tenente Coronel José Sodário Viana que
entregasse o título de cidadania sambentista ao Subtenente Rivanil Luis Jacinto em seu
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nome. Na sequência a palavra foi concedida ao homenageado que fez suas
considerações. Em seguida foi feita a entrega do Título de Cidadã Sambentista a
Senhorita Diana Costa Poepcke, historiadora formada pela Universidade Federal de
Ouro Preto, concedido através da aprovação do Projeto de Decreto Legislativo
03/2014. A homenageada, formada em história pela UFOP em 2011 e que voltou suas
atenções para São Bento do Sapucaí, já que teve a cidade como tema de sua
monografia de pós-graduação em Gestão Cultural, realizando diversas pesquisas sobre
a história de nosso Município, buscando inclusive dentre os antigos documentos
constantes nos arquivos desta Casa de Leis. O Vereador Mateus José da Silva fez a
entrega do título de cidadania sambentista à Senhorita Diana Costa Poepcke. Na
sequência a palavra foi concedida à homenageada que fez suas considerações. Em
seguida foi feita a entrega do Título de Cidadão Sambentista ao Dr. José Rodrigues,
concedido através da aprovação do Projeto de Decreto Legislativo 04/2014. Advogado
desde 1974, o douto causídico veio para São Bento do Sapucaí em agosto de 1988,
nascido em Livramento-BA, formou-se na Fundação Vale Paraibana de Ensino, atua
junto a Assistência Judiciária. O Vereador José Donati Nunes entregou o título de
cidadania sambentista ao homenageado. Na sequência a palavra foi concedida ao
homenageado que fez suas considerações. Em seguida o Presidente, Vereador Paulo
Cândido Ribeiro passou a palavra ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
Ildefonso Mendes Neto para que fizesse suas considerações. Na sequência a palavra
foi concedida ao Tenente Coronel Sodário para que, em nome da Polícia Militar, fizesse
suas considerações. Em seguida o Presidente, Vereador Paulo Cândido Ribeiro abriu a
palavra aos vereadores presentes para que fizessem suas considerações. Fizeram suas
considerações o Vereador Altino de Paula Salgado, Vereador Mateus José da Silva,
Vereador Jair Matias de Oliveira e Vereador José Donati Nunes. Na sequência o
Presidente, Vereador Paulo Cândido Ribeiro disse que a Câmara Municipal de São
Bento do Sapucaí agradecia às autoridades presentes; aos convidados; aos
funcionários da Câmara Municipal; ao Poder Judiciário do Estado de São Paulo; à
Polícia Militar do Estado de São Paulo; à Ordem dos Advogados do Brasil e a todos que
colaboraram para a realização desta Sessão Solene, e também todos que prestigiaram
ao evento. Em seguida, antes de finalizar a sessão, todos ficaram em pé para ouvirem
o Hino Sambentista. Encerrando os trabalhos, o presidente convidou a todos a
participarem de um coquetel que seria realizado no Clube dos Trinta, próximo à
Câmara Municipal. Nada mais tendo a declarar, o Senhor Presidente encerrou a Sessão
proferindo: “Com as bênçãos de Deus, declaro encerrada a 1ª Sessão Solene do ano de
2015. Determinou à Primeira Secretária para lavrar a presente ata, a qual, após lida e
aprovada pelo plenário, vai assinada pela Mesa Diretora.
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