
Ata da 5ª Sessão Solene, realizada aos 10 dias do mês de Dezembro de 2010, para a 
celebração dos 60 anos da Rádio Clube, inauguração do Centro Público de Informática 
Professor Harley Marella, e descerramento da placa da Sala de Imprensa Radialista Luiz 
Antônio da Fonseca. Iniciando a Sessão, o Assessor de Imprensa solicita, para compor a 
Mesa, a presença do Presidente da Casa, Sr. Paulo Roberto Andrade. Isto feito, é realizada a 
chamada de todos os Senhores Vereadores para a composição do Plenário. Ato contínuo, são 
convidados para compor a Mesa Principal os Srs.: Carlos Alberto Sartori, Vice-Presidente da 
Câmara Municipal de Itapira, Luis Henrique Ferrarini, Vereador, José Natalino Paganini, 
Presidente da Associação Comercial de Itapira e José Alair de Oliveira, Presidente do Sindicato 
Rural de Itapira. Isto feito, o Assessor de Imprensa solicita as presenças, para compor o 
colendo plenário, dos filhos do saudoso Harley Marella, Sra. Rita de Cássia de Assis Azevedo 
Marella Cremasco, Sr. Benedito Tadeu Azevedo Marella e Sr. Francisco de Assis Azevedo 
Marella. Ato seguinte, o cerimonial solicita a presença na Mesa Diretora dos ilustres 
homenageados a saber: Luis Antonio da Fonseca e Luis Norberto da Fonseca Filho. Após o 
cerimonial citar as demais autoridades presentes, o mesmo registra, na íntegra, os ofícios das 
autoridades ausentes da presente Sessão Solene. Ofícios: Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Itapira; Antônio Carlos Gomes: Manifestação de agradecimento aos 
homenageados e esclarecimentos devido a ausência na presente sessão. Arlindo Bellini:  
Agradecimento pelo convite e manifestação de congratulação aos homenageados da presente 
sessão solene, justificando a referida ausência na data festiva. Polícia Militar do Estado de 
São Paulo; Ricardo Augusto N. de Mello Araújo: Congratulações aos homenageados e 
justifica de ausência devido a compromissos anteriormente agendados. Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo; Hélia Regina Pichotano: Acuso de recebimento do convite, 
manifestação de congratulação aos homenageados e justifica de ausência da presente sessão 
devido a compromissos anteriormente agendados. Prefeitura Municipal de Itapira; Antônio 
Hélio Nicolai: Agradecimento pelo convite e justifica de ausência devido a impossibilidade de 
comparecimento. Ato contínuo, o Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus, declara aberto 
os trabalhos da presente Sessão e solicita ao Vereador, Luis Henrique Ferrarini , para que leia 
um trecho da Bíblia Sagrada. O Sr. Presidente solicita a execução do Hino Nacional. 
Continuando os trabalhos, o Sr. Presidente PAULO ROBERTO ANDRADE faz uso da 
palavra: “Boa noite público presente, autoridades, imprensa escrita e falada. Muito obrigado 
pela presença. Funcionários desta Casa muito obrigado pelo apoio. Aos homenageados, Srs. 
Luis Norberto da Fonseca e Toy Fonseca, muito obrigado pela presença. Gostaria de 
cumprimentar o autor da homenagem desta noite, Sr. Ferrarini. Ao nobre colega Sr. Carlos 
Sartori, autor do requerimento que trouxe a justa homenagem à Rádio Clube de Itapira, boa 
noite. Querido amigo e companheiro Paganini e Sr. José Alair, boa noite. Filhos do nosso 
querido Harley Marella, Sra. Rita de Cássia de Assis Azevedo Cremasco, cujo marido é meu 
amigo particular, boa noite. Benedito Tadeu Azevedo Marella, meu contemporâneo de classe, 
boa noite. Em minha opinião, hoje é um dia espetacularmente feliz porque é a minha última 
sessão solene como presidente desta Casa. Disse a algumas pessoas, com toda sinceridade do 
mundo, que estava encerrando com chave de ouro lapidada de diamante. O fato mais gostoso 
do mundo é possuir passado. Uma das coisas que sempre preservei é valorizar os lugares por 
onde passo. Sempre digo que andei por muitos lugares, mas nunca pisei em falso nesse chão. 
Tive o privilégio como itapirense, aos 18 anos de idade, ter sido funcionário da Rádio Clube de 
Itapira em meados dos anos 70. Aliás, gostaria de cumprimentar todos os funcionários da 
Rádio Clube de Itapira em nome do Sr. Toninho Finelli, contemporâneo da época quando o 
mesmo fazia o “Domingo Alegre da Juventude.” Tenho uma saudade imensa relacionada a essa 
época. A Rádio Clube de Itapira me ensinou muito. Lembro-me, como se fosse hoje, do Sr. 



Luis Norberto. A Ester era recém chegada do município de Mogi Mirim. A mãe do Toy sempre 
estava presente. Recordo-me, de forma muito saudosa, desse tempo maravilhoso quando tive o 
privilégio de ser funcionário desta nossa querida Rádio Clube de Itapira. Aprendi com o Dr. 
André que quando existe um determinado limite para falar optamos pelo discurso. Caso opte 
em relembrar tudo o que passei em épocas da Rádio Clube de Itapira, acredito que acabarei 
atrapalhando a presente sessão. Prezados e ilustres homenageados, não só merecedores das 
honras que lhes fazemos nesta oportunidade, mas também e principalmente da nossa eterna 
gratidão, respeito e admiração pela importância e grandeza do trabalho que desenvolveram e, 
até hoje desenvolvem, em benefício da nossa cidade e do nosso povo. Dignos e queridos 
familiares dos homenageados, igualmente merecedores da nossa gratidão, pelo apoio, convívio 
e participação na vida e nas realizações destes laureados, razão pela qual peço que dividam 
com eles o mérito do presente reconhecimento externado por Itapira e pela nossa população. 
Representantes da imprensa. Senhores, Senhoras, jovens que nos honram com suas presenças, 
ouvintes da Rádio Clube e internautas que nos acompanham ao vivo pelo site da Câmara. 
Estamos reunidos hoje para mais uma feliz e especial oportunidade. Gostaria de informar que 
esta é minha última sessão solene à frente da Presidência da Casa, qual chego com muito 
orgulho e sentimento de dever cumprido. Friso ainda que é muito especial para mim terminar 
estes atos solenes com oportunidade tão ímpar e diferenciada como esta noite, onde realizamos 
esta sessão em homenagem à Rádio Clube de Itapira pelos seus 60 anos de atividade, iremos 
inaugurar o Centro Público de Informática que leva o nome do Professor Harley Marella, e 
descerrar a placa da Sala de Imprensa, denominada de forma muito justa de Radialista Luiz 
Antônio da Fonseca, nosso querido Toy. Temos a certeza que promovemos hoje, queridos 
presentes e homenageados, um ato de justiça ao celebrar essas situações. Além de festejar 60 
anos de um veículo de imprensa histórico e importantíssimo para Itapira, celebramos o legado 
do Sr. Harley Marella e Toy Fonseca com atos que serão permanentes dentro desta Câmara 
Municipal e sua história. Inicialmente essa sessão é realizada para homenagear a Rádio Clube 
de Itapira. Não há comendas oferecidas a uma pessoa ou personagem pelas seis décadas de 
atividade, mas há sim este evento qual participamos hoje, dedicado a todos aqueles que fazem 
parte desta grande família, ou então que um dia prestaram seus valorosos serviços para que 
informação, utilidade pública e entretenimento chegasse até as casas dos queridos Itapirenses. 
Fundada em 1950, a nossa querida Rádio, tem um raio de alcance de 70 quilômetros que 
ultrapassa os limites do município e leva a nossa notícia para outras localidades. É impossível 
falar desta grande empresa e não lembrar do visionário Sr. Luiz Norberto da Fonseca, pai do 
nosso Toy e Betusca. Esse homem, junto com outros quatro empresários de Itapira teve a 
brilhante idéia, e acima de tudo, coragem, para abrir em Itapira, o que na época, era o mais 
inovador e rápido meio de comunicação: uma rádio. A feliz idéia cresceu e posteriormente ele 
adquiriu a parte dos outros sócios, e posteriormente passou a seus filhos deixando assim um 
bem que privilegiou toda uma cidade. Mal sabia eu, que um dia faria parte desta história. Em 
meados de 1970, entrei para esta família, tendo a feliz e ímpar experiência de ser funcionário 
da Rádio Clube de Itapira. Aliás, sendo esse o meu primeiro emprego registrado em carteira. 
Desta maneira não poderia deixar de expressar aqui, o meu sentimento de gratidão em primeiro 
lugar à família do meu querido Toy e Betusca por me proporcionar aquilo que dizem: 'Só sabe 
o prazer de trabalhar em uma rádio aquele que trabalhou em uma'. Lá fui locutor, passei para 
discotecagem, programador, reportagem de rua, entre tantas outras deliciosas funções. 
Apresentava durante a parta da manhã, os programas Clube Ouvinte das 8h00 às 9h00, Tip Top 
Show das 10h00 às 11h00 e 70131 às Suas Ordens das 11h00 às 12h00, programa esse que 
levava o antigo telefone da rádio a disposição dos ouvintes. Tive também o prazer de comandar 
o Clube Estudantil. Dizer aqui nomes de peso que passaram pela Rádio seria uma injustiça. 



Mesmo porque correria o risco de deixar alguém de fora, pois na Rádio, não foram importantes 
somente aqueles que comandaram os microfones, mas também todos os técnicos, equipe de 
produção, vendedores, eletricistas, jornalistas, e tantos outros profissionais que literalmente 
colocaram e ainda colocam a Clube no ar. Há seis décadas cinco homens vislumbraram uma 
Rádio. Hoje, ela se mostra sólida, presente, e por meio de suas ondas chega à casa do Itapirense 
para levar notícia, música, entretenimento e prestação de serviço. Por isso mesmo foi justo o 
requerimento do Vice-Presidente desta Casa, vereador Carlos Alberto Sartori, votado e 
aprovado por unanimidade nesta Casa, para que realizássemos esse evento em celebração aos 
60 anos da Clube. Foi justo também o Projeto de Resolução apresentado pelo Vereador Luis 
Henrique Ferrarini, que determinou a colocação de uma placa na Sala de Imprensa denominada 
de Radialista Luis Antônio da Fonseca. Ora, a área onde são resolvidos os assuntos da 
imprensa e produzido material para tal fim, levará o nome de uma pessoa que lutou e atuou de 
maneira incomparável para o crescimento da própria imprensa itapirense. Sendo assim Toy, 
com todo respeito ao te chamar pelo apelido, o Sr. é grande merecedor desta homenagem, 
eternizando assim seu nome nesta Casa, e, sobretudo, sendo reconhecido pelos representantes 
da população como um importante personagem na história de Itapira. Suas ações já lhe 
renderam, em 1989, uma honraria desta Casa, na verdade a maior oferecida pela Câmara a um 
Itapirense, a Tenente Coronel Francisco Lourenço Cintra, merecidamente entregue ao senhor 
pelos relevantes trabalhos realizados em prol da comunidade. Porém, nem todos sabem que o 
Sr. é formado em direito, pela PUC-CAMPINAS. Desde a época da faculdade, além de 
adquirir o conhecimento para um bom jurista, já se intrometia, no bom sentido, em inúmeros 
assuntos e eventos culturais, objetivando sempre promover a nossa cultura. Música, teatro, 
literatura, tudo isso sempre esteve arraigado em sua personalidade. E até hoje, não é nada 
difícil lhe encontrar com sua filmadora ou máquina fotográfica registrando eventos de nossa 
cidade de diferentes gêneros. Tenha a certeza que o Sr. será, se já não for, dono de um dos 
maiores acervos em vídeos e imagens ligados a assuntos culturais de Itapira. Não lhe bastou se 
formar em advocacia, trabalhar na Imprensa, ser funcionário da grande Editora Abril e 
empresas televisivas, assumir microfones e desempenhar inúmeras funções visando a qualidade 
e bom funcionamento da Rádio. O Toy tem a maravilhosa capacidade de usar sua inquietude de 
maneira positiva. Está sempre procurando mais, tem a curiosidade como um dos combustíveis 
da sua vida. Por favor, continue assim que a cidade de Itapira sairá sempre ganhando. E, por 
falar em benefício para Itapira, temos hoje ainda a Inauguração do Centro Público de 
Informática, que carregará o nome do grande e brilhante Professor Harley Marella. O nosso 
Centro oferecerá a oportunidade para estudantes do município ampliarem e aprofundarem seu 
conhecimento. Ele irá proporcionar educação, algo por qual o nosso saudoso e querido Harley 
Marella sempre batalhou. Sendo assim, é justíssimo que esse local receba o nome deste grande 
Itapirense. Nas palavras de sua própria filha, Rita, 'Ele dedicou a vida toda à Educação'. Por 
isso nada mais justo do que essa homenagem. Seus filhos, provas vivas de que esse homem 
realmente sabia como educar, vêem hoje uma ação desta Câmara que segue o intuito do nosso 
querido Harley: o incentivo ao proporcionar saber. Tenho certeza que o Sr. Harley, nos tempos 
de professor e diretor de escola, gostaria de contar com uma ferramenta fantástica como a 
Internet e um ambiente propício ao estudo e pesquisa como esse Centro Público que 
inauguramos hoje. Gostaria de levar a conhecimento público que esta iniciativa é voltada 
estritamente aos estudantes da rede pública, tanto municipal quanto estadual. O uso do Centro 
será gratuito e dará a oportunidade aos jovens e adolescentes acessarem a Internet para 
realizarem trabalhos escolares, pesquisas, leitura de diversos materiais, entre outras situações. 
Entregar um benefício deste para a população significa que estamos exercendo um papel de 
cidadania. Estamos como o Sr. Harley Marella esteve durante décadas e décadas, preocupados 



em oferecer oportunidade de crescimento intelectual. É fato, que a Educação muda a trajetória 
de vida do cidadão. Sendo assim, a escolha do renomado e saudoso Professor Harley Marella 
deu-se pela intenção de prestar justa e significativa homenagem ao ilustre educador desta 
cidade, que além de mestre, abraçou inúmeras causas sociais, cujo sonho fora diminuir as 
desigualdades na sociedade. Tenho a certeza que esse Centro Público de informática irá 
desempenhar um papel tal qual o Sr. Harley Marella desempenhou durante toda sua vida: 
incentivar o estudo e Educação. Chego ao fim de meu pronunciamento, e não poderia deixar de 
parabenizar novamente o Sr. Toy Fonseca pela Placa, e junto com seu irmão, Betusca, pelos 60 
anos da Rádio, assim como os Srs. Tadeu, Francisco e Rita, filhos do Saudoso Harley Marella. 
Obrigado a todos, e, em especial, aos homenageados e seus familiares que com seu trabalho, 
dedicação e competência, fizeram de Itapira um lugar melhor. Em minha opinião, é motivo de 
muito orgulho e satisfação estar presente nesta Casa prestando uma singela, mas, porém, 
sincera homenagem desta Casa endossado por todos itapirenses. Parabéns Itapira por essa 
noite. Muito obrigado.” (Aplausos). Ato contínuo, esta Presidência passa a palavra aos 
homenageados, esclarecendo que ao finalizar os trabalhos será realizada a inauguração do 
Centro Público de Informática Harley Marella, assim como o descerramento da placa da 
sala de Imprensa Luis Antônio da Fonseca - Toy Fonseca. A seguir, faz uso da palavra o Sr. 
LUIS ANTONIO DA FONSECA:  “Tenho certeza que o Sr. Paulo Andrade deixou todos os 
radialistas emocionados e, particularmente, a mim. Lembro-me muito bem de sua passagem 
pela Rádio Clube. Estava pensando com meus botões que caso não fosse aquele rádio, sendo 
que eu abaixava e você suspendia o volume, não teríamos tido uma briguinha. Acredito que 
teríamos um grande radialista, mas não um político e um grande empreendedor chamado Paulo 
Andrade. Parabéns Paulo. Tenho a genética chorona do Anísio Simões. O Paulão possui o 
hábito de deixar as moças bonitas. Há muito tempo não venho a Câmara Municipal. Posso 
afirmar que ele enfeitou esta Casa. No passado esta Casa de Leis não estava a altura de nossos 
dignos vereadores. Atualmente posso afirmar que esta Casa é moderna, sendo que na data de 
hoje ganha o Centro de Informática homenageando o nosso querido Harley Marella. Senhores 
vereadores, autoridades, minha querida família presente nesta Casa, querida Ester, muito boa 
noite. Hoje não consigo improvisar. O peso dos anos e muito tempo longe dos microfones não 
me permitem improvisar e muito menos arriscar. Improviso é coisa para profissional. Não se 
preocupem, pois como já disse, o discurso é pequeno. Essa vida tem sido muito boa a minha 
pessoa. Aposentado, compulsoriamente, acredito que já estava arrastando os meus chinelos 
pela minha horta, criando quatro cachorros e tentando digitalizar parte dos 40 anos como 
radialista, contando e registrando grande parte da história de nossa cidade em áudio e vídeo. 
Com a chegada de minha neta acabei ficando meio pasmo. A minha neta é uma de minhas 
grandes alegrias. Possuo uma grande companheira, filhos bonitos e saudáveis, amigos e 
colegas. Tenho acompanhado os trabalhos do nobre, gentil e operoso vereador chamado Luis 
Henrique Ferrarini. Ele sempre colabora com a nossa Segurança. O seu trabalho junto as 
universidades regionais é muito dignificante. Existem muitos trabalhos que o nobre vereador 
desenvolve, mas gostaria de apenas citar alguns deles. O trabalho desenvolvido junto as 
comunidades carentes é muito importante para a nossa cidade. Tenho certeza que seu futuro na 
política e como cidadão é muito brilhante. Não gostaria de falar muito sobre os 60 anos da 
Rádio Clube, pois acredito que o Betusca ficou designado para essa função. O slogan da Rádio 
Clube não é nada criativo, mas sim muito verdadeiro. Esta Casa de Leis aprovou o projeto 
indicando meu nome para denominar a importante sala de imprensa desta Casa. Eis aqui, a 
velha e sempre nova Rádio Clube com a novíssima tecnologia digital da sala Professor Harley 
Marella. A Rita é corintiana roxa casada com um palmeirense verde, fanático e chefe de 
torcida. São coisas do amor e nada pode explicar esses desvios. Graças a Deus, acredito que 



eles são nobres descendentes de um inspirado maestro que deu vazão ao seu amor e a sua terra 
compondo um dos mais belos hinos que escutei em toda minha vida. Ser amigo dessa família é 
uma grande honra e satisfação dividir esta Casa de Leis neste dia de homenagem. Sou 
privilegiado, pois não é a primeira vez que recebo o carinho desta Casa de Leis. Há vinte anos 
recebi a honraria Tenente Coronel Francisco Lourenço Cintra por trabalhos prestados a 
comunidade que tanto amo. Naquela época existia um time de companheiros, sendo que o Sr. 
Jácomo Mandato também estava presente. Ele também foi responsável em elaborar essa 
honraria, sendo que fez justiça a muita gente que se dedicava a melhorar a vida de nossa 
comunidade. Gostaria de deixar um grande abraço ao fotógrafo, ator, jornalista e grande 
contador de história, Paulino Santiago. É um grande artista, sendo que herdou de seu pai o 
gosto pelas fotografias. Gostaria de deixar um grande abraço ao jornalista e museólogo, Plínio 
Magalhães da Cunha, e o diretor e jornalista do centenário jornal Cidade de Itapira, Sr. Jonas 
de Araújo. Esse era o time do ano de 1989. Não são somente duas pessoas que estão sendo 
homenageadas nesta noite. Depois de tudo o que contei a vocês gostaria de particularizar essa 
conversa e repartir essa homenagem aos valorosos colegas presentes nesta noite que utilizarão 
o espaço sagrado desta Casa, sendo que deve ser respeitado, nunca sendo maculado, em nome 
do bom e democrático jornalista. Isso não é uma exigência de minha pessoa. Tenho certeza 
absoluta que quem trabalha nesta área não pode realizar coisa diferente disso. Muito obrigado a 
todos por mim e pelos meus amigos radialistas. Gostaria de cumprimentar a todos os veteranos 
da Rádio Clube de Itapira em nome do Sr. José Eduardo Rocha Pereira, sendo que no passado 
você homenageou a Rádio Clube de uma maneira que somente você sabe fazer. É uma honra 
tê-lo como pessoa mensalista que já passou pela Rádio Clube de Itapira. Estou muito orgulhoso 
de você. Acredito que você possui pensamentos brilhantes. Portanto, gostaria de agradecer a 
todos pela homenagem. Gostaria de cumprimentar o Betusca pela honrosa presença e os meus 
amigos jornalistas que compõem nossa cidade. Acredito que sei o quanto é dura a luta nas 
pequenas cidades de nosso interior. Às vezes a única satisfação é o dever cumprido com amor e 
profissionalismo. A imprensa luta 24 horas por dia nas cidades de pequeno porte. Conheço 
muito bem a luta dos jornalistas. Gostaria de agradecer todos os internautas que estão 
acompanhando os trabalhos de hoje. Estou muito feliz com nossos legisladores. Acredito que 
não é a primeira vez que vocês me surpreendem. Não somente pelo trabalho e sim pelo carinho 
que tratam essa emissora e os radialistas e jornalistas de nossa cidade. Estou muito feliz com 
nossos legisladores, principalmente aqueles com o espírito mais nobre, sendo que jamais 
perderão o trem da história, pois reconhecem os jornalistas. É para vocês e o Ferrarini que 
repito que gosto dos homens que sentem orgulho de sua terra, mas gosto muito mais da terra 
que possui orgulho de seus homens. Rodrigo e Tuia, muito obrigado. Gostaria de enviar um 
beijo a Fátima. O Dácio Clemente e o Vidoco foram radialistas incontestavelmente ídolos desta 
cidade. O Tuia foi um dos diretores mais competentes que passaram por esta Casa de Leis. 
Naquelas placas de aço escovado, acredito que muitos nomes de radialistas estão escritos. Fico 
com a voz embargada, pois em dois anos perdemos cerca de meia dúzia de amigos. É muito 
para um sujeito que possui problemas cardíacos. Fica a minha homenagem destinada ao Sr. 
Paulo Marim. Muito obrigado a todos e um grande abraço. Gostaria de desejar muita paz nesta 
Casa de Leis, um feliz natal e ano novo repleto de realizações. Muito boa noite e continuem 
atentos a nossa programação.” (Aplausos). A seguir, esta Presidência pronuncia a leitura, em 
sua íntegra, de um ofício da Assembléia Legislativa do Estado de São, Gabinete da 
Presidência: “São Paulo, 10 de Dezembro de 2010. Prezado Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Itapira, com os meus cumprimentos aponto o recebimento do convite para 
participar da Sessão Solene celebrando os 60 anos da Rádio Clube de Itapira e a inauguração 
do Centro Público de Informática Professor Harley Marella e o descerramento da placa da sala 



de Imprensa Radialista Luis Antonio da Fonseca, fato que muito me honra. Agradeço, em 
especial, a gentileza do convite contudo lamento a impossibilidade de comparecer em virtude 
de compromissos anteriormente assumidos no exercício dessa Presidência, mas permanece o 
desejo de sucesso e pleno êxito do evento. Solicito que transmita ao eminente radialista Toy 
Fonseca as minhas congratulações pelo recebimento da merecida homenagem de notória 
competência. Permaneço a disposição dessa Presidência renovando-lhe os meus protestos de 
consideração e apreço. Deputado Barros Munhoz, Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo.” Ato contínuo, o Sr. Presidente passa a palavra ao Sr. LUIS 
NORBERTO DA FONSECA FILHO:  “Boa noite a todos. Evidentemente depois do 
pronunciamento do Toy, acredito que fica difícil querermos dizer alguma coisa. O Toy sempre 
foi o nosso ideal mestre na Rádio Clube. Gostaria, simplesmente, de agradecer ao Carlinhos e 
os vereadores que compõem esta Casa de Leis pela aprovação unânime da indicação 
direcionada a homenagear a Rádio Clube. Atualmente somos o órgão de imprensa mais antigo 
de nossa cidade. Lamentavelmente o jornal Cidade de Itapira deixou de existir no último ano, 
sendo que atualmente a Rádio Clube é o órgão de imprensa mais antigo que compõe nossa 
cidade. Esses 60 anos foram muito especiais pelas homenagens que recebemos nesse ano. Seria 
injusto citar, pois acabarei me esquecendo de algumas homenagens. Recebemos inúmeras 
homenagens além desta Casa de Leis. Algumas comunidades e sindicatos de nossa cidade nos 
homenagearam. Acredito que esse ano foi imensamente feliz para os integrantes da Rádio 
Clube. Acredito que o nosso trabalho e esforço foram reconhecidos por todos. Fizemos tudo 
possível para levar aos nossos ouvintes o que realmente acontece de importante em nossa 
cidade. Por esse motivo que a nossa Rádio Clube vive todos os dias de nossa cidade. A Rádio 
Clube é AM, sendo que passamos pela FM. Acredito que o nosso sangue e ideal sempre foram 
em nível AM. Gostamos de fazer uma Rádio Clube que realmente vive o dia-a-dia de nossa 
cidade. Gostamos de fazer política, futebol, festival de violeiros, comunidade, dentre outros 
fatores. É uma rádio que leva a cidade o que realmente é uma cidade. Uma das coisas que mais 
faz sucesso são as chamadas de morte. Quando anunciamos o falecimento de uma determinada 
pessoa, acredito que gera um sucesso danado. Sucesso porque a cidade quer realmente saber o 
que está acontecendo. Acredito que todos estão ligados para constatarem quem morreu e que 
horas será o enterro. Não sei se em todas as cidades de nossa região é desse modo, mas parece 
que nesse interior é muito comum esse tipo de situação. A rádio elabora um tipo de serviço 
acreditando que o Poder Público deveria estar fazendo. Acredito que a Rádio Clube acabou 
assumindo certos papéis, como por exemplo, o anúncio de documentos perdidos. Esse tipo de 
serviço a Rádio Clube ultimamente tem elaborado de graça. Acredito que é a nossa obrigação 
prestarmos serviços a nossa comunidade. Gostaria de contar uma pequena história. Quando 
possuía quatro anos de idade meu pai me levou à rádio e me mostrou uma sala cheia de 
brinquedos. Naquele tempo os brinquedos eram simples. Fiquei maravilhado com tudo aquilo. 
Somente fui entender aquilo que meu pai me mostrou muito mais tarde. Vocês se lembram do 
Joaquim, árbitro de futebol? Ele era o papai Noel da Rádio Clube. Em 1954 a Rádio Clube 
fazia o natal das crianças pobres. O Joaquim, em cima de um caminhão, se encarregava em 
distribuir presentes às comunidades pobres. Naquele tempo ainda não havia os nóeis anônimos. 
Naquele tempo o social não estava na moda. Ultimamente fala-se muito em solidariedade e 
social, sendo que as grandes empresas de nossa cidade também elaboram esse tipo de serviço, 
mas naquele tempo não era moda esse tipo de coisa. Isso demonstra que desde a fundação da 
Rádio Clube contribuímos com a nossa comunidade. O Dr. Anísio, o Dr. José de Souza, o 
Comendador Virgolino de Oliveira juntamente com o Sr. Luis Norberto sempre foram 
rotarianos, sendo que já faziam esse tipo de atividade. Estou dizendo isso simplesmente para 
mostrar a vocês o papel que a Rádio Clube tem exercido dentro de nossa cidade. Esse papel 



não é de hoje. Evidentemente fui entender o ato de meu pai muito mais tarde. O Toy recebeu 
homenagens e ainda continua recebendo. Estava assistindo a entrega da bola de ouro aos 
melhores atletas do campeonato. O Toninho Cerezo entregou a bola de ouro ao Conca como 
melhor jogador. O Toninho Cerezo ficou emocionado ao entregar a referida homenagem. As 
palavras não saiam de sua boca, sendo que a partir do momento que conseguiu dirigir a palavra 
ao homenageado afirmou o seguinte: “Menino, quando você tiver 55 anos e quatro bolas como 
esta igualmente a mim, acredito que você dará valor.” Quando recebemos uma homenagem 
conseqüentemente a ficha demora a cair. Essa frase elaborada pelo Toninho Cerezo veio para 
colocar uma clareza nessa situação. O Toy sabe que foi muito importante. Sabemos da 
importância de nosso meio de comunicação. Por esse motivo devemos agradecer a vocês. 
Acredito que vocês estão atentos em relação a isso. Não somente a Rádio Clube como os 
jornais de nossa cidade também merecem esse tipo de agradecimento. É bom que tenhamos 
homens públicos desse tipo para que possam enxergar e levar a nossa cidade as coisas que 
realmente merecem. Acredito que devemos nos orgulhar da terra que reconhece seus ídolos e 
homens. Muito obrigado pela homenagem destinada a emissora. Gostaria de convidar o pessoal 
para que nos acompanhassem até o Pavinato. Muito obrigado.” (Aplausos). A seguir, faz uso 
da palavra o Sr. BENEDITO TADEU AZEVEDO MARELLA:  “Excelentíssimo Sr. Paulo 
Roberto Andrade, presidente desta Casa de Leis, demais legisladores, autoridades presentes, 
senhores e senhoras, boa noite. Pegando um gancho no Toy, acredito que realmente esse ano 
foi um tanto que diferenciado em minha vida particular. Partindo da premissa do ano sem ter 
nada, acredito que duas vezes ficaram sacramentadas as nossas raízes. Uma levada a efeito no 
dia 24 de outubro. Por hora, através da referida indicação elaborada pelo Sr. Paulo Roberto 
Andrade, acredito que essa pessoa fez de sua vida profissional um sacerdócio. Olho para essa 
parede e vejo um Cristo. Lembro-me de dona Clarice onde estudávamos religião. Que avanço 
tecnológico é esse? Sou do tempo que a escola pública era o complemento do lar e não a 
terceirização que é feita cada vez mais, sendo que afasta os pais de seus filhos. Fui criado nos 
moldes de um diretor e professor de escola. Sempre aprendi o que era certo e errado, justo e 
injusto. Não precisei buscar nas escolas alguma coisa positiva que pudesse acrescentar em 
minha formação moral e profissional. Então, partindo dessa premissa, acredito que me sinto 
extremamente feliz. Muito feliz em estar compartilhando com a Rádio Clube de Itapira. Sou do 
tempo bom, bonito e barato. É dignificante partilhar, de certa forma, a memória de alguém que 
gostava daquilo que fazia. Acredito que essa pessoa realmente se preocupava em estender as 
mãos a quem necessitava. O Sr. Arley era moderado, mas flexível. Entendo que realmente é 
justo o que está sendo feito. O Paulo é meu querido amigo de fé e irmão camarada. É muito 
diferente de companheiro. Antes chamar de irmão camarada do que companheiro. Muito 
obrigado Paulo Roberto Andrade. Acredito que você marcou os nossos corações com a sua 
passagem, assim como aqueles que aprovaram o referido projeto de lei. Em nome de toda 
minha família gostaria de agradecer do fundo de nossos corações a memória de nosso querido 
pai. Fui pego de improviso. Estou muito grato, pois é um marco que sacramentará a eterna 
preocupação de meu pai. O projeto é direcionado a rede pública. A escola Elvira Santos de 
Oliveira necessitava realizar processo seletivo, pois não havia vaga para todos. Era essa escola 
que se encarregava de nos direcionar as mais variadas faculdades de nossa região. Nada mais 
justo do que a rede fundamental de ensino se beneficiar desse projeto elaborado baseado na 
pessoa que sempre se preocupou com a rede pública. Muito obrigado em nome de todos os 
nossos familiares.” (Aplausos). A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS 
HENRIQUE FERRARINI:  “Senhor presidente, membros da Mesa, imprensa escrita e falada, 
boa noite. Fica difícil dizer alguma coisa depois de tantas brilhantes informações passadas a 
todos nós. Quando assumi a vereança no ano de 2009 sempre procurei o Tuia para elaborar as 



matérias de meu jornal. Comecei a reparar que esta Casa de Leis possuía um plenário chamado 
Vereador Antonio Caio e um gabinete da Presidência chamado Prefeito José Casimiro 
Rodrigues. Particularmente falando, conheci o Toy no ano de 1998, ou seja, em minha primeira 
passagem pela Prefeitura Municipal. Acredito que meu primeiro contato com o Toy foi muito 
amistoso. Foi uma forma natural de encontro. Tanto é que a partir do momento que fui 
conversar com ele, o mesmo ficou muito surpreso pela minha indicação. É difícil chegarmos a 
um cargo de Vice-Prefeito. Então, não somente na comunicação como também na política, 
acredito que você deixou registrada a sua marca. Sabemos que é muito difícil. Atualmente o 
Tuia recebeu sua merecida aposentadoria, sendo que seu filho está desenvolvendo um 
excelente trabalho em seu lugar. Então, o Toy é merecedor dessa homenagem. Gostaria de 
agradecer os vereadores por aprovarem o referido projeto. Toda imprensa de nosso município 
também deve se sentir homenageada, pois seria a valorização do trabalho de uma pessoa que 
contribui pela área. Gostaria de parabenizar a família Marella, sendo que possui um histórico 
muito bonito em nossa cidade. O hino de nossa cidade é um dos mais bonitos que existe 
atualmente em nosso país. Com certeza o projeto elaborado pelo presidente desta Casa 
contribuirá com a área educacional de nossa cidade. Para finalizar, gostaria de homenagear o 
presidente, Sr. Paulo Andrade. Com certeza você sempre será lembrado como presidente desta 
Casa de Leis. Acredito que você nunca perderá sua marca como presidente desta Casa de Leis. 
Outro fato que gostaria de abordar é relacionado aos funcionários desta Casa. Acredito que não 
conseguiríamos absolutamente nada sem a presença dos mesmos. Sabemos que é muito difícil 
solucionarmos os problemas de nossa cidade. Gostaria de entregar essa homenagem em meu 
nome e em nome de todos os vereadores. Muito obrigado.” (Aplausos). A seguir, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. PAULO ROBERTO ANDRADE:  “Com a licença dos senhores, o 
nobre Vereador Carlinhos gostaria que eu lesse a referida homenagem na íntegra. “Toda 
reforma interior e toda mudança para melhor depende, exclusivamente, da aplicação de nosso 
próprio esforço. O vereador Luis Henrique Ferrarini agradece o presidente desta egrégia Casa 
de Leis, Sr. Paulo Roberto Andrade, pela sua profícua gestão no biênio 2009/2010. Itapira, 10 
de dezembro de 2010. Luis Henrique Ferrarini, Vereador.” Muito obrigado pela homenagem. 
Como você disse, acredito que realmente não é fácil. São dez cabeças pensantes de forma 
diferente. Conduzir ou tentar conduzir os trabalhos da melhor maneira possível é muito 
complicado. Gostaria de agradecer a todos já que estou praticamente findando o meu biênio 
como presidente desta Casa. Gostaria de agradecer a todos pelo apoio recebido durante esses 
dois anos. Também gostaria de agradecer os funcionários desta Casa sendo que de forma 
íntegra sempre estiveram presentes apoiando minha gestão da melhor maneira possível. Não 
poderia deixar de agradecer a Deus de ter me disponibilizado condições para conduzir, da 
melhor maneira possível, esta Casa de Leis. Espero que meu substituto, Sr. Manoel Marques, 
eleito há alguns dias tenha a mesma felicidade que a minha pessoa, ou seja, conduzir, de forma 
competente, e receber sinceras homenagens de todos. Tenho certeza, nobre vereador Ferrarini, 
que você é um grande homem como o Toy afirmou. Acredito que será um grande homem 
dentro de nossa política. Muito obrigado.” (Aplausos). A seguir, faz uso da palavra o Vereador 
Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Boa noite senhor presidente, nobres pares, 
homenageados desta noite, público presente, funcionários desta Casa. Meu discurso não é 
longo. Gostaria de dizer algumas coisas, sendo que no decorrer de nossas vidas podemos 
observar e conhecer os fatos. Em relação a Rádio Clube de Itapira posso afirmar que desde 
criança escuto esse tipo de meio de comunicação. Quando criança muitas pessoas se 
deslocavam até minha antiga residência, situada no bairro de Eleutério, para ouvir a 
transmissão da Rádio Clube de Itapira. Então, é com muita emoção que falo em relação a 
Rádio Clube, pois sou ouvinte desde criança. Posso afirmar que nasci ouvindo a Rádio Clube 



de Itapira. Na época haviam muitas festividades no bairro de Eleutério, sendo que naquele 
tempo ouvíamos falar na transmissão da missa através do rádio. Tive a felicidade de nascer no 
dia da festa do bairro de Eleutério. Até os dias atuais ouço as transmissões da Rádio Clube. 
Quando fazia parte do Interact Club sempre requisitávamos ajuda da Rádio da Clube para 
divulgar nossas campanhas. Muitas campanhas foram elaboradas. A Rádio Clube sempre abriu 
espaço para todos. Com o passar dos anos fui presidente do Rotary Club, do qual possuo muito 
orgulho desse fato. O Dr. Luis Norberto da Fonseca também teve uma passagem muito boa 
pelo Rotary Club, Não somente como radialista, mas como uma das pessoas que iniciaram os 
trabalhos desta instituição responsável em acolher as crianças e jovens encarregados em prestar 
um serviço muito exemplar para a nossa comunidade. O Lar São José também vem prestando 
serviços de grande importância para a nossa cidade. A Rádio Clube é um patrimônio de nossa 
cidade. Quando falamos em relação a solidariedade e prestação de serviços, acredito que o 
primeiro nome que vem as nossas cabeças é Rádio Clube. A Rádio Clube sempre desenvolveu 
esse tipo de serviço a nossa comunidade. É muito importante as transmissões das sessões desta 
Casa de Leis a toda comunidade. Acredito que muitas pessoas residentes em bairros distantes 
da zona urbana não possuem oportunidades de se fazerem presentes nesta Casa. É uma 
satisfação muito grande poder homenagear a Rádio Clube. Acredito que estou extremamente 
feliz em poder elaborar essa idéia. Existe outro projeto de minha autoria que denomina o nome 
de Rádio Clube de Itapira uma determinada praça de nossa cidade. Ainda não foi feita uma 
placa para denominar a localidade. Então, nas pessoas do Toy e Betusca gostaria de dizer que 
estou muito feliz em poder prestar essa homenagem a tão querida Rádio Clube. Os 
funcionários que passaram e outros que ainda permanecem na Rádio Clube também são 
responsáveis pelo 60º aniversário da instituição. Gostaria de parabenizar a todos que 
colaboraram para que a Rádio Clube chegasse aos seus 60 anos. Em relação a feliz idéia do 
nobre vereador Luis Henrique Ferrarini, gostaria de dizer que veio em boa hora. Estou muito 
feliz em poder homenagear os proprietários da Rádio Clube. Ao longo de 60 anos de 
transmissão, acredito que a família Fonseca permaneceu firme à frente da Rádio Clube de 
Itapira. Muitas pessoas possuem seu rádio portátil para buscar as informações de nossa cidade, 
assim como de nosso Estado. Em relação ao professor Harley Marella posso afirmar que tive a 
oportunidade de conviver com o mesmo. São pessoas que estão guardadas em nossos corações. 
Acredito que as pessoas que passaram e conviveram em nossa terra devem ser homenageadas 
pelos seus feitos e exemplos deixados a nossa comunidade. O professor Harley e a Sra. Renê 
são exemplos para a nossa comunidade. São pessoas de extrema importância para a nossa 
comunidade. Tenho o prazer e a satisfação de possuir os familiares do professor Harley como 
amigos. Estou muito feliz em poder homenagear vocês como amigo. Sempre estive presente na 
casa da Sra. Renê. Gostaria de deixar o meu abraço a todos vocês e desejar felicidades. São 
lindas homenagens destinadas a Rádio Clube e o professor Harley Marella. Gosto muito de me 
interar em relação a história de nossa cidade e as pessoas que passaram por aqui. É muito 
importante não nos esquecermos dessas pessoas responsáveis em colaborar com a nossa 
sociedade. Obrigado a todos. Parabéns a todos os homenageados.” (Aplausos). Encerrando a 
Sessão, o Sr. Presidente agradece a Deus, às presenças dos Srs. vereadores, dos homenageados, 
de todos os presentes, dos funcionários, que prestigiaram os trabalhos desta Sessão Solene. DO 
QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA.  


