
Ata da 3ª Sessão Solene, realizada aos 14 dias do mês de Julho de 2011, para as outorgas 
dos Títulos de Cidadania Itapirense aos ilustres senhores Dr. Lucio Marques de 
Menezes Filho e Dr. José Guilherme da Rocha Franco. Iniciando a Sessão, o Assessor de 
Imprensa solicita, para compor a Mesa, a presença do Presidente da Casa, Sr. Manoel de 
Alvário Marques Filho . 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 senhores Dr. André Luis Brandão, Promotor de Justiça de Itapira, Dr. Juvenal Santi Lauri, 
Presidente da OAB Sub-Seção de Itapira e Sr. José Natalino Paganini, Presidente da 
Associação Comercial e Empresarial de Itapira. Ato seguinte, o cerimonial solicita a presença 
no plenário dos ilustres homenageados a saber: Sr. Dr. José Guilherme da Rocha Franco e Sr. 
Dr. Lucio Marques de Menezes Filho. Após o cerimonial citar as demais autoridades 
presentes, o mesmo registra, na íntegra, os ofícios das autoridades ausentes da presente Sessão 
Solene. Ofícios: Ulisses Feres da Silva: Manifestação de agradecimento pelo honroso 
convite e justificativa de ausência da digna honraria concedida aos outorgados. Antonio 
Carlos Martins:  Justificativa de ausência da Sessão Solene de outorga de Títulos de 
Cidadãos Itapirenses e agradecimento pelo honroso convite deste Legislativo Itapirense. 
Carla Kaari:  Agradecimento pelo honroso convite deste Legislativo Itapirense e justificativa 
de ausência da Sessão de outorga de Títulos de Cidadãos Itapirenses concedida aos 
outorgados. PE. Candido Eduardo da Costa: Manifestação de agradecimento pelo convite e 
justificativa de ausência da presente Sessão Solene. Ederaldo Miquilini:  Agradecimentos 
direcionados a este Legislativo Itapirense, assim como aos ilustres homenageados, pelo 
honroso convite. Carlos Nelson Bueno: Justifica de ausência e agradecimentos a este 
Legislativo Itapirense pelo honroso convite de outorga de Títulos de Cidadãos Itapirenses aos 
dignos homenageados. Após o cerimonial proceder a leitura dos ofícios, 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. A 
seguir, o Sr. Presidente solicita a execução do Hino Nacional. Ato contínuo, o Sr. Presidente 
solicita ao mestre de cerimônias para que proceda à leitura dos decretos legislativos nº 236 e 
237 de 2011, que concedem o Título de Cidadania aos homenageados. Continuando os 
trabalhos, o Sr. Presidente convida o Vereador CARLOS ALBERTO SARTORI , autor dos 
projetos de decreto que concederam os títulos de cidadania itapirense aos laureados desta 
noite, para que faça uso da palavra: “Excelentíssimo Sr. Presidente, vereador Manoel 
Marques. Dignas autoridades componentes da Mesa Diretora. Excelentíssimos companheiros 
vereadores. Ilustríssimos homenageados, Dr. José Guilherme da Rocha Franco e Dr. Lucio 
Marques de Menezes Filho. Caros familiares dos homenageados, que certamente dividem 
com eles o merecimento pela homenagem que ora estamos lhes prestando. Demais 
autoridades mencionadas pelo cerimonial, representantes de nossos órgãos de imprensa, 
internautas que nos acompanham pelo site da Câmara, ouvintes da Rádio Clube, Srs. e Sras. 
Boa noite. Venho a esta tribuna para compartilhar com vocês a minha alegria. Sentimento este 
movido pela ocasião desta solenidade, que entrega merecidamente dois títulos de cidadania 
itapirense a pessoas dignas de nosso respeito, reconhecimento e, acima de tudo, gratidão. 
Esses dois doutores estão aqui por merecimento. Estão hoje nesta Casa de Leis recebendo a 
mais alta honraria deste Legislativo por tudo que fizeram por nossa terra, mesmo não tendo 
nascido aqui. Hoje não serão apenas congratulados, ou receberão uma homenagem. O que me 
alegra não é o repasse do conteúdo material, da placa que eterniza o decreto que lhes concede 
o título de cidadania. O que realmente me deixa feliz e com sentimento de dever cumprido, é 
que hoje os Srs. são legitimados pelo povo de Itapira, por meio deste Poder Legislativo, como 
filhos legítimos de Itapira. Gostaria de dizer que tive a grande oportunidade de apresentar ao 



plenário o Projeto de decreto que outorga os títulos desta noite, e que desencadeou a série de 
processos dentro desta Casa de Leis, e em cumprimento ao que foi decidido pelo douto 
Plenário chegamos a este evento. Sr. José Guilherme da Rocha Franco, casado com Anna 
Maria Barbanti Franco, teve seis filhos, José Guilherme Júnior (em memória), Carlos Alberto, 
Rosemary, Carlos Cesar, Rosana e Dr. Carlos Roberto. Há mais de 50 anos o Sr. tomou a 
decisão de se radicar em Itapira. Naquele momento Itapira ganhou um grande homem, capaz 
de nos proporcionar um trabalho que ajudou a nossa cidade a progredir. Atuando em várias 
empresas como contador, o Sr ainda se enveredou pelos lados da política como um vereador 
desta Casa de Leis, além de ter destaque na área esportiva. Como advogado seria muito pouco 
este tempo para falar sobre seu brilhante trabalho, mas gostaria de deixar claro que o conheço 
de perto e sei da tua capacidade e brilhantismo. Da mesma forma conheço o trabalho do Sr. 
Lúcio Marques de Menezes Filho. Casado com Sonia Regina Candido Ribeiro de Menezes, 
cinco filhos, Maria da Penha, Laerta, Rosa, Luciana e Lúcia (em memória). Nascido em São 
João da Boa Vista, nos deu o presente de tomar Itapira como cidade para viver há mais de 20 
anos, quando chegou neste município em fevereiro de 1991. Da mesma forma o tempo que 
tenho é muito pouco para falar deste grande homem. Além de brilhante jurista, o Dr. Lúcio 
teve inúmeras atividades, como soldado do Exército, contador, bancário, e também atuou na 
área política.  Gostaria de dizer aos dois homenageados, que seus dignificantes currículos, 
nos permite asseverar que estamos neste ato, ainda que modestamente diante da suas enormes 
folhas de serviços prestados à cidade de Itapira, retribuindo com admiração e imensa gratidão 
o muito que já realizaram, e, certamente, ainda realizarão no âmbito do Poder Judiciário, por 
seus agora irmãos itapirenses de fato e de direito. Seus méritos e a magnitude da importância 
do seu trabalho em benefício de toda a nossa comunidade conduziram ao posicionamento 
unânime desta edilidade, que se orgulha agora de lhes outorgar solenemente, como 
determinam as regras legais e regimentais da Casa, seu mais que merecido Título de Cidadão 
Itapirense. Gostaria de agradecer aos nobres vereadores pela aprovação unânime dos projetos 
de Decreto Legislativo que ora nos permite concretizar tão justo reconhecimento aos 
ilustríssimos Dr. José Guilherme da Rocha Franco e Dr. Lucio Marques de Menezes Filho. 
Por fim, gostaria de parabenizar os homenageados e seus familiares, e enfatizar que esta 
homenagem é muito pequena, porém, sincera a tudo que fizeram por nossa cidade, que a 
partir de hoje, apenas formalmente se tornam também a suas, pois Itapira lhes acolheu quando 
vocês decidiram tomá-la como lar. Meu muito obrigado a todos.” (Aplausos). Ato contínuo, o 
excelentíssimo Sr. Dr. Juvenal Santi Lauri e o Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori, junto a 
esta Presidência, fazem a entrega do Título de Cidadão Itapirense ao Sr. Dr. LUCIO 
MARQUES DE MENEZES FILHO . (Aplausos). A seguir, faz uso da palavra o Sr. Dr. 
LUCIO MARQUES DE MENEZES FILHO:  “Primeiramente gostaria de agradecer a Deus 
por estar presente entre vocês. Agradeço a todos os moradores de Itapira por terem me 
recebido tão bem como em nenhum lugar do mundo. Agradeço aos ilustres componentes da 
Câmara de Vereadores de Itapira por terem escolhido essa humilde pessoa para fazer parte de 
seu povo. Fazer parte integrante como nascido fosse aqui. Obrigado. Agradeço muito a todos 
vocês. Gostaria de agradecer ao digníssimo presidente da Câmara de Vereadores de Itapira, 
Sr. Dr. Manoel de Alvário Marques Filho, assim como aos Srs. Vereadores Antonio Orcini, 
Carlos Alberto Sartori, autor do projeto que me concedeu esta honraria. Muito obrigado Dr. 
Carlos. Agradeço aos Srs. Cleber João da Silva Borges, Décio da Rocha Carvalho, Luis 
Henrique Ferrarini, Luis Hermínio Nicolai, Mauro Antonio Moreno, Rudnei Semolini e a 
nobre vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos. Faço esses agradecimentos graças a 
tudo que recebi desta cidade. Essa cidade mora em meu coração como se aqui estivesse 
nascido. Agradeço a minha esposa Sônia e a minha filha Luciana que estão presentes nesta 



Casa de Leis na data de hoje. Agradeço também a minha filha Maria da Penha, o meu filho 
Laerte, a minha filha Rosa Maria e, por fim, agradeço, em memória, a minha querida filha 
chamada Lucia Aparecida Alves de Menezes que trabalhou durante 27 anos na área jurídica 
na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Agradeço a tudo que recebi de Deus e 
a tudo que recebi de todos vocês. Peço a Deus que me dê bastante força e energia, apesar do 
grande avanço da idade, para que me torne novamente moço e possa render, ainda, grandes 
benefícios a essa cidade. Possuo um imenso carinho relacionado a autoridades presentes, 
sendo eles o meritíssimo Promotor Público, Sr. Dr. André Brandão e sua digníssima esposa, e 
a todos os integrantes que, direta ou indiretamente, fazem parte do Fórum desta linda cidade. 
Agradeço ao corpo médico desta cidade e aos maravilhosos funcionários públicos. Todos são 
meus amigos. Gosto de conversar, principalmente com as margaridas, ou seja, varredoras de 
rua responsáveis em manter nossa cidade nessa extraordinária limpeza sem igual. Agradeço 
mais uma vez a todos. Com certeza guardarei esse maravilhoso dia em meu coração. Das 
honrarias que recebi até o presente momento, com certeza, essa é a principal de todas. Muito 
obrigado e boa noite a todos.” (Aplausos). Em seguida, o excelentíssimo Sr. Dr. André Luis 
Brandão e o Vereador Carlos Alberto Sartori, junto a esta Presidência, fazem a entrega do 
Título de Cidadão Itapirense ao Sr. Dr. JOSÉ GUILERME DA ROCHA FRANCO. 
(Aplausos). A seguir, faz uso da palavra o Sr. Dr. JOSÉ GUILHERME DA ROCHA 
FRANCO:  “Senhor Presidente desta Casa Legislativa, nobre vereador Manoel de Alvário 
Marques Filho. Demais Vereadores e autoridades presentes. Senhoras e Senhores. O Decreto 
Legislativo n° 236/2011, resultante de projeto da lavra do Vereador Carlos Alberto Sartori, e 
aceito pelo Relator da comissão de ética, o nobre vereador Luis Hermínio Nicolai, e seus 
membros: Srs. Carlos Alberto Sartori, Décio da Rocha Carvalho, Luis Henrique Ferrarini, e 
Dra Sônia de Fátima Calidone dos Santos, outorgando-me um título que alvoraça, por sua 
inequívoca importância, o conteúdo modesto da minha curta biografia. Itapira enche o 
coração da gente. Pela sua beleza, pela sua gente acolhedora e amiga. É impossível deixar de 
nutrir um grande amor por esta cidade, que acolheu a mim, nos anos 50 e definitivamente a 
partir de 1952. Mais que isso, embalados em seu ventre, e, desde aquele tempo, abriu-me ela, 
largos e pérvios caminhos para que a minha energia interior se dispusesse a empreender 
travessias e a vencer distâncias. Assim, Itapira, foi o lugar que escolhi para morar, para 
constituir o meu lar, para minha família, para celebrar a amizade, para exercer as minhas 
profissões. Aqui em Itapira, construí minha identidade. Este, portanto, é o meu lugar. Lugar 
onde com a ajuda de Deus gastarei a minha existência, onde tudo faz sentido, onde o esforço 
guarda uma finalidade, onde o trabalho é a fonte de prazer, onde consumo energia e tempo 
existencial para fazer algo que importe a mim, a minha gente, a minha cidade. Recebo-o e 
festejo-o. Antes, porém, asseguro-lhes, com a ênfase que a sinceridade cristalina, constituiu 
para mim a sua deliberação, um testemunho de servir à comunidade e cobrir-se, mais tarde, do 
seu reconhecimento e dos seus aplausos. Estou ciente da responsabilidade que a homenagem 
encerra, e subscrevo o compromisso solene de tudo fazer para honrar o nome de ltapira e 
defender os interesses de nossa gente. O poeta Costa Matos, muito presente no dia-a-dia dos 
Cearenses, tem estes versos sobre o efêmero das oportunidades de aprender: "Como as 
espigas, as lições também apodrecem no esquecimento das colheitas...” Agraciado, nesta noite 
memorável, com a homenagem que acabo de receber, quero deixar na alma de todos os 
presentes, outro pensamento bom. A gratidão é um modo de ser feliz. Só a extrema pobreza 
espiritual desconhece o enorme prazer de ser grato. Não seria dono de uma festa assim, sem a 
prestigiosa iniciativa do nobre vereador Carlos Alberto Sartori, corroborada por todos os 
Senhores Vereadores, bem como pelos que atualmente dirigem esta Casa, aqui representados 
pelo Presidente Manoel Marques, que conduz, firme e serenamente, os destinos da nossa 



Câmara Municipal. Este discurso é, também, um testemunho pessoal. Ninguém espera que 
isto seja dito aqui. "É miséria morrer de fome nas favelas. Mas é miséria, também, deixar o 
espírito à míngua da honestidade de proclamar o que há de grande e belo nas ações humanas". 
Meu muito obrigado ao Vereador Carlos Alberto Sartori, pela proposta. Meus mais sinceros 
agradecimentos dirigidos ao nosso Senhor por eu existir e pelos meus pais, em especial a 
minha mãe que tudo fez para tirar-me da roça e me dizer para continuar a estudar, 
mandando-me para essa especial cidade de Itapira. Agradeço meus avós, Gustavo Ortiz e 
Maria, que me acolheram quando vim fazer aqui meu quarto ano escolar do grupo chamado 
Dr. Júlio Mesquita. Agradeço também as professoras do grupo daquela época, Sras. Diva 
Magalhães, Nilva Avancini e Elisabete de Lourenço. Agradeço a escola Técnica de Comércio 
pelos quais permaneci e me formei em 1959. Agradeço a minha mulher Ana Maria Barbanti 
Franco e aos filhos e netos aqui presentes. Agradeço aos professores da escola técnica naquele 
tempo, senhores Jacilio Faria, Auvalino Lopes Pinheiro, Carlos Ornelas, Flávio Boretti, Gineti 
Piva, Maria Conceição Campos, Murilo Arruda, Nara Rovaris, Orlando Dini, Orestes de 
Jácomo, Ruth, Santo Giovelli e, inclusive, meu tio chamado Vitor Bueno. Agradeço 
imensamente a família Jó nas pessoas dos proprietários a época. Ao Sr. Cristóvão Colosso 
Neto com quem mantenho relações de emprego por mais de 20 anos. Aos doutores Natanael 
Ferreira Nobre e Rubens Falco Alati, que aqui acolheram em seus escritórios, ensinando-me 
os primeiros passos na advocacia. Finalmente agradeço todos os presentes e dizer puro e 
simplesmente o seguinte: Hoje é a minha nova data de nascimento. Muito obrigado pela 
presença de todos.” (Aplausos). A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MANOEL DE 
ALVÁRIO MARQUES FILHO:  “Ilustríssimos componentes da Mesa já citados no início 
dessa Sessão Solene. Ilustríssimos familiares. Nobres colegas, público que nos honra com sua 
presença. Boa noite a todos. Venho rapidamente dizer algumas palavras nesta noite especial. 
E ela é diferenciada tanto para nós legisladores quanto para os homenageados, seus familiares 
e amigos. Gostaria de enfatizar que momentos como esta solenidade são repletos de alegria 
para o Legislativo, pois além de fazermos parte de um momento tão marcante na vida dos 
laureados com o título maior desta Casa de Leis entregue a pessoas não nascidas em Itapira, 
ainda sentimos que realizamos um ato de plena justiça por reconhecermos o trabalho destes 
homens que tanto fizeram por nossa cidade. E a palavra justiça certamente vem a calhar hoje, 
uma vez que os dois homenageados, Dr. José Guilherme da Rocha Franco e Dr. Lucio 
Marques de Menezes Filho, atuam em pleno vigor na defesa e manutenção da justiça como 
advogados em nossa cidade e região. Estamos reunidos hoje, cumprindo o nosso dever como 
determina os decretos que outorgam os referidos títulos de Cidadania Itapirense, e fazemos 
isto com enorme satisfação, pois estamos agraciando merecidamente, com importantes títulos 
oferecidos por esta Casa de Leis, duas pessoas, que pelos seus atos, ações e conduta são 
dignas do reconhecimento deste Poder Legislativo, e, conseqüentemente, da nossa cidade. 
Sendo assim, dirijo a palavra aos homenageados. Dr. Lucio Marques de Menezes Filho, e Dr. 
José Guilherme da Rocha Franco, ambos experientes advogados, receberão hoje o título de 
Cidadão Itapirense o qual irá incluí-los no rol de pessoas ilustres desta cidade, ou seja, todos 
nós itapirenses. Se vocês a tomaram um dia como local para viver, sendo cidadãos de fato de 
nossa cidade, a partir de hoje são tidos como filhos legítimos desta terra, não por terem 
nascido aqui, mas sim por terem o reconhecimento desta cidade e população de que vocês são 
importantes em nossa história. Informo aos senhores que na oportunidade em que foram 
votadas em plenário as propostas apresentadas pelo nobre vereador Carlos Alberto Sartori, 
para a outorga aos senhores do mais que merecido Título de Cidadão Itapirense, e, 
posteriormente à análise do currículo, ocorreu a aclamação desses nobres parlamentares, para 
a concessão desta honraria. E, após avaliar o currículo de ambos, afirmo que não poderia ser 



diferente, considerando a história de cada um bem como o desempenho crucial na área da 
advocacia, qual conheço bem e sei que é muito difícil tortuosa e de extrema responsabilidade 
tentar se fazer justiça nos dias atuais. Dr. Lúcio Marques de Menezes Filho, casado com Sônia 
Regina Cândido Ribeiro de Menezes, teve cinco filhos e quatro netos, radicado em Itapira há 
20 anos, é natural de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, e conta com vasta 
experiência na já referida área exercendo a profissão há mais de 35 anos. Formou-se na 
Faculdade de Ciências Jurídicas e Administrativas de Itapetininga em 1975. Desde então, com 
esmero, advoga em nosso Estado, e desde fevereiro de 1991 nos agraciou com a possibilidade 
de apresentar seu trabalho em Itapira. É ainda especializado, pela Universidade Estadual de 
Campinas, na modalidade de extensão de Direito Ambiental tão moderno nos dias atuais. 
Uma vez em nosso município abraçou a cidade e sua cultura. É atualmente membro da OAB 
São Paulo, subseção Itapira, posto que ocupa desde 2001, além de integrar a Mesa 
Administrativa da Santa Casa de Misericórdia de Itapira, foi fundador da Sociedade Eclética 
dos Aposentados, pertence à Comunidade da Matriz de São Benedito e do Coral da Igreja 
Nossa Senhora das Dores, entre tantas outras atividades que ainda tem e já teve. Porém, antes 
de entrar na área da advocacia defendeu nosso país, na década de 50, servindo o Exército 
como integrante no 2º grupo de canhões automáticos antiaéreos, onde exerceu a função de 
Cabo Apontador. Seu grupo estava cotado para ir à Guerra da Coréia. Fez ainda cursos na 
Polícia, exerceu atividade de contabilista e foi bancário durante anos, entre tantas outras 
importantes funções em sua vida. Na área política ajudou a fundar o PTB no bairro da 
Liberdade, na Capital Paulista e participou de diversas vezes campanhas para vereador e 
deputado. É por tudo isso que se faz merecedor do Título de Cidadania Itapirense. Gostaria de 
deixar meus parabéns a você, Dr. Lúcio. Dr. José Guilherme da Rocha Franco, casado com 
Anna Maria Barbanti Franco, teve seis filhos e é natural da vizinha Mogi Guaçu. Está em 
nossa querida Itapira desde 1952. Aqui se formou técnico contábil pela Escola Técnica de 
Comércio, e exerceu a profissão em diversas empresas de nossa cidade. Em 1978 iniciou a 
trilha no caminho da advocacia prestando o vestibular para a Faculdade de Direito de Espírito 
Santo do Pinhal, concluindo o curso em 1988, se tornando Bacharel em Ciências Jurídicas e 
Sociais. Trabalhou com juristas de renome em nossa cidade, como Dr. Nathanaél Ferreira 
Nobre, Dr. Rubens Falco Alati, Dr. Ariovaldo Risola e entre tantos outros excelentes 
advogados que possuímos em nossa cidade. Além disso, se destacou e ainda destaca na área 
esportiva, defendendo vários clubes em nossa cidade, além de ter tido o prazer de conhecer 
grandes nomes do futebol, como Adhemir da Guia e o grande Bellini capitão da copa de 1958, 
entre tantos outros que conheceu pessoalmente. Fora dos campos presidiu ainda a Liga 
Itapirense de Futebol entre 1974 e 1977. Atualmente é presidente da junta disciplinar 
desportiva na gestão atual do prefeito Toninho Bellini desde 2005. Mas, gostaria agora, de 
deixar um pouquinho o atleta e advogado para me dirigir ao senhor como colega. José 
Guilherme da Rocha Franco sabe como é estar neste plenário, pois uma vez vereador, sempre 
vereador. E na 7ª legislatura desta Casa, entre 1973 e 1977, o senhor ocupou uma cadeira no 
Poder Legislativo de nosso município, e pelo que conta a história representou o povo de 
forma íntegra, limpa e ativa. Candidatou-se ao cargo pelo extinto partido Arena, atingindo 
uma votação expressiva, com 1372 votos. Olha, se fosse hoje em dia certamente estaria eleito. 
Então, já deixo o convite para participar das próximas eleições. Em 1975, a convite do 
prefeito de Mogi Guaçu, Dr. Carlos Nelson Bueno, exerceu o cargo de contador no SAMAE. 
Em 1977, novamente junto com o Dr. Carlos Nelson assumiu o cargo de contador na 
autarquia da EMDEC de Campinas. Além disso, desenvolveu inúmeras atividades ligadas a 
vários segmentos da sociedade. Portanto, não é difícil entender os motivos que conduziram 
este colegiado a acolher por aclamação as propostas a ambos os homenageados desta noite. 



Sendo assim, parabenizo em nome desta Casa de Leis a todos os nobres parlamentares que já 
passaram por aqui e os que estão presentes nos dias atuais pela aprovação dos projetos, cujo 
cumprimento legal se concretiza hoje. Parabéns ao Dr. José Guilherme da Rocha Franco e Dr. 
Lucio Marques de Menezes Filho pelo recebimento do título Cidadão Itapirense. 
Congratulo-me ainda os familiares e amigos destes laureados, que certamente ofereceram o 
apoio aos senhores quando foi necessário, estando ao lado em diversas situações de vossas 
vidas, mostrando o quanto é importante a amizade, o amor, o carinho, a lealdade e o 
companheirismo. Por fim, enfatizo aos homenageados que a honraria que lhes outorgamos 
nesta noite vai acompanhada da gratidão e do reconhecimento de todo um povo, que muito 
lhes admira e sente-se feliz e orgulhoso por tê-los como filhos desta terra que tanto amamos. 
Muito obrigado a todos.” (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. 


