
Ata da 4ª Sessão Solene, realizada aos 25 dias do mês de Agosto de 2011, para a 
outorga do Título de Cidadania Itapirense ao ilustre senhor Luiz Francisco de 
Assis Salgado. 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 Srs.: Antonio Hélio Nicolai, Prefeito Municipal de Itapira, Luis 
Henrique Ferrarini, Vereador de Itapira e Ariovaldo Maniezzo, Presidente do 
Sincovit de Itapira. Ato seguinte, o cerimonial solicita a presença no plenário do 
ilustre homenageado a saber: Sr. Luiz Francisco de Assis Salgado, Diretor Regional 
do SENAC. Após o cerimonial citar as demais autoridades presentes, o Sr. 
Presidente, invocando a proteção de Deus, declara aberto os trabalhos da presente 
Sessão e solicita ao Vereador, Luis Hermínio Nicolai, para que leia um trecho da 
Bíblia Sagrada. Após o cerimonial citar as demais autoridades presentes, o mesmo 
registra, na íntegra, os ofícios das autoridades ausentes da presente Sessão Solene. 
Ofícios: Pedro Pavão: Cumprimentos ao homenageado e justificativa de ausência 
da sessão de honraria concedida ao ilustríssimo Sr. Luiz Francisco de Assis Salgado. 
Marta Raquel Colabone; Gerente de Estudos e Desenvolvimento do Serviço 
Social do Comércio de São Paulo: Manifestação de agradecimento e justificativa 
de ausência da presente sessão solene. Draª Alda Marco Antonio; Vice-Prefeita 
da Capital de São Paulo: Informações sobre sua ausência e votos de 
congratulações ao homenageado. Virgolino de Oliveira e Família: Agradecimento 
pelo honroso convite e manifestação de congratulação ao homenageado da noite. 
Francisco Wagner De La Torre; Presidente do SINCOPEÇAS-SP: Justificativa 
de ausência e agradecimento pelo honroso convite. José Álvaro Leme; Sindicato 
do Comércio Varejista de Bragança Paulista: Cumprimentos ao homenageado 
Luiz Francisco de Assis Salgado. Luis Carlos Motta; Presidente da 
FECOMERCIÁRIOS:  Cumprimentos ao homenageado e justificativa de ausência 
da presente sessão de honraria. Antonio Carlos Martins; Vice-Prefeito Municipal 
de Itapira:  Justificativa de ausência e manifestação de cumprimentos e 
agradecimentos ao homenageado. Prefeito Gilberto Kassab: Cumprimentos ao 
homenageado e justificativa de ausência da presente sessão solene. Governador 
Geraldo Alckmin:  Agradecimento pelo honroso convite e justificativa de ausência 
da sessão de entrega de Título de Cidadania Itapirense ao ilustre Sr. Luiz Francisco 
de Assis Salgado. João Herrera Martins; Presidente do Sindicato do Comércio 
Varejista de Votuporanga: Acuso de recebimento do honroso convite e 
justificativa de ausência da presente sessão solene. Gener Silva; Presidente do 
Sindicato do Comércio de Araçatuba: Cumprimentos ao homenageado Sr. Luiz 
Francisco de Assis Salgado. Guilherme Afif Domingos: Congratulações ao 
homenageado e justificativa de ausência da presente sessão solene de entrega de 
Título de Cidadania Itapirense ao ilustre Sr. Luiz Francisco de Assis Salgado. 
Alexandre Alves Schneider; Secretário Municipal de Educação: 
Agradecimentos pelo honroso convite e justificativa de ausência da presente sessão. 
João Francisco Fantinato Pansani; Diretor de Centro de Atividades Cat. 
“Ministro Roberto Della Manna” SESI – Mogi Guaçu: Agradecimento pelo 
convite e justificativa de ausência da presente sessão solene. Hélia Regina 
Pichotano; Juíza de Direito: Agradecimento pelo honroso convite e justificativa de 
ausência da presente sessão por compromissos agendados anteriormente. Siran 
Cordovil Teixeira; Presidente do Sindicato dos Representantes Comerciais e 
das Empresas de Representações Comercial no Estado de São Paulo: 



Agradecimento pelo convite e justificativa de ausência da sessão de entrega de 
Título de Cidadania Itapirense ao ilustre Sr. Luiz Francisco de Assis Salgado. 
Vitalino Crellis: SinComércio de Presidente Prudente-SP. Agradecimentos pelo 
honroso convite e justificativa de ausência da presente sessão solene. Eladio 
Arroyo Martins; Presidente do SINCOMÉRCIO de São José do Rio Preto: 
Agradecimento pelo honroso convite e justificativa de ausência da presente sessão 
solene. José Maria Chapina Alcazar; Presidente do SESCON – SP: 
Agradecimentos pelo honroso convite e justificativa de ausência da solenidade de 
entrega de Título de Cidadania Itapirense ao ilustre Sr. Luiz Francisco de Assis 
Salgado. Ruy Pedro Moraes Nazarian; Presidente do SINDILOJAS – SP: 
Manifestação de agradecimento e justificativa de ausência da presente sessão solene. 
A seguir, o Sr. Presidente solicita a execução do Hino Nacional. Ato seguinte, esta 
Presidência solicita ao mestre de cerimônias para que proceda a leitura do Decreto 
Legislativo nº 241/2011, que concede o Título de Cidadania ao homenageado. Isto 
feito, o Sr. Presidente convida neste instante, para saudar o homenageado e fazer uso 
da palavra, o Excelentíssimo Sr. Vereador Luis Henrique Ferrarini, autor do projeto 
de decreto que concede o título de cidadania itapirense ao laureado desta noite. A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI:  
“Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Itapira, Sr. Manoel de Alvário 
Marques Filho, excelentíssimo Sr. Ariovaldo Maniezzo, Presidente do Sincovit de 
Itapira, excelentíssimo Sr. Luiz Francisco de Assis Salgado, Diretor Regional do 
SENAC, excelentíssimo Sr. Antonio Hélio Nicolai, Prefeito Municipal de Itapira, 
colegas vereadores, convidados, ao qual gostaria de saudar a Gerente do SENAC, 
Sra. Karina Marcon Dalprat Pinto, público presente, imprensa, boa noite. Gostaria 
de cumprimentar a todos na pessoa do Sr. José Natalino Paganini. Venho a esta 
tribuna proferir algumas palavras nesta noite especial, data em que merecidamente o 
Sr. Luiz Francisco de Assis Salgado será incorporado ao rol dos filhos ilustres de 
Itapira. Gostaria, primeiramente, de agradecer aos nobres colegas desta Casa por 
terem aprovado por unanimidade o decreto que nos possibilitou realizar este ato de 
plena justiça com o nobre homenageado. O referido projeto que resultou na outorga 
da cidadania itapirense ao Sr. Salgado foi de minha autoria, porém, só foi possível 
tal fato se concretizar porque esta Casa entendeu que o Sr., por tudo que fez para 
nossa cidade, realmente merece ser tido e tratado como um cidadão legítimo de 
Itapira. Por isso quero deixar claro minha alegria, junto com os representantes do 
Poder Legislativo de Itapira, em poder participar de um momento marcante na vida 
do homenageado. Nós, como vereadores, temos inúmeras atribuições no decorrer de 
nosso mandato, quais incorporamos com muita dedicação por sermos representantes 
da população. Porém, muitas destas situações são complexas, desgastantes e exige 
muita compreensão para cumprirmos tal missão. Não é fácil, porém, é prazeroso 
saber que podemos trabalhar para o melhor de nossa querida Itapira. Mas, é fato que 
algumas de nossas atribuições refletem uma ocasião muito mais tranqüila e nos 
enchem de alegria por termos a convicção de estarmos promovendo um ato de 
justiça plena e inquestionável. Tenho a certeza de que hoje é uma destas datas 
especiais. Quando votada em plenário a proposta para a outorga ao Sr. do mais que 
merecido Título de Cidadão Itapirense, apreciado o currículo e visto a conduta do 
homenageado, sua importância e ações benéficas para Itapira, levaram o Plenário a 
posicionar-se pela aprovação unânime da iniciativa e por aclamação dos doutos 
componentes desta Casa Legislativa. E não poderia ser diferente, considerando a 
história de Sr. Luiz Francisco de Assis Salgado, bem como o desempenho na sua 
crucial área da Educação, é facilmente visível o motivo desta unanimidade. Sr. Luiz 



Francisco de Assis Salgado foi contratado pelo SENAC em 1962. Sabemos que sua 
vida se mistura à história desta grande instituição, referência em ensino por todo 
país. Formado em Administração de Empresas pela Esan – Escola Superior de 
Administração e Negócios em 1970, com especializações na Fundação Getúlio 
Vargas, na França e na Suíça, segundo seu currículo, o Sr. assumiu a Diretoria 
Regional do SENAC em 1984. Encontra-se até hoje neste importante posto. Porém, 
as realizações de sua gestão impressionam. Foram inauguradas mais de 20 unidades 
do SENAC pelo Estado de São Pulo, inclusive a de Itapira em 1990, tantas outras 
ampliadas e remodeladas, elaborados e instituídos projetos, reconhecimento do 
MEC ao SENAC, como instituição de Ensino Superior, aplicados e novos métodos 
de ensino, dentre tantas outras ações que ajudaram ao SENAC se consolidar como 
instituição de ensino diferenciada. Como define seu currículo, na sua gestão 
destaca-se a modernização implantada na estrutura organizacional do SENAC, com 
prioridade para a expansão da rede física e a divisão de trabalho com base em áreas 
especializadas do conhecimento em comércio e serviços. E dentre todo esse trabalho 
e mais de 20 anos a frente da gerência regional, Itapira foi beneficiada por diversas 
vezes. Tanto na época em que a nossa unidade foi instalada, em 1990, quanto no 
início deste ano quando um novo prédio foi abrigado, passou por reformas, sendo 
investido 3,8 milhões de reais, nos dando o privilégio de contar com uma unidade 
totalmente modernizada. Sabemos também que ao longo de mais de 20 anos do 
SENAC em Itapira, sempre foram desenvolvidos projetos e realizados investimentos 
para que esta unidade pudesse oferecer um ensino de extrema qualidade, como faz 
até hoje. Não é, portanto, difícil entender os motivos que conduziram este colegiado 
a acolher por aclamação a proposta de outorga do título maior desta Casa de Leis. 
Parabenizo os nobres parlamentares pela atitude de acolher a minha sugestão e 
juntos realizarmos este ato de justiça com este grande homem, cujo cumprimento 
legal e celebração se concretizam hoje. Antes de encerrar gostaria de deixar um 
agradecimento especial a todos que fazem parte do SENAC, tanto na nossa unidade, 
que trabalham de maneira extremamente competente junto do itapirense, e também 
aqueles que estão em outras unidades e esferas da instituição, cujo trabalho também 
reflete no SENAC de Itapira, proporcionando a manutenção e a oportunidade de 
contarmos com um estabelecimento de referência educacional dentro de nossa 
cidade. Por fim, parabenizo o Sr. Luiz Francisco de Assis Salgado pelo recebimento 
do título cidadão. Enfatizo ao Sr. que a honraria que estamos lhes outorgando neste 
instante vai acompanhada da gratidão e do reconhecimento de todo um povo, que 
muito lhe admira e sente-se feliz e orgulhoso por tê-lo agora, como filho desta terra 
que tanto amamos. Itapira possui muitos filhos ilustres que colaboraram em sua 
projeção. Hideraldo Luis Bellini, capitão Bellini tio de nosso Prefeito, Menotti Del 
Picchia, autor do famoso poema Juca Mulato, Marcelo Bonfá, baterista do Legião 
Urbana, dentre outros milhares de cidadãos anônimos que fazem o dia-a-dia de 
nossa cidade. Hoje, com muito orgulho, adquirimos mais um grande filho de nossa 
cidade chamado Sr. Salgado. Muito obrigado, Sr. Salgado. Foi uma honra contar sua 
pessoa como um filho desta abençoada terra que tanto amamos. Muito obrigado a 
todos.” (APLAUSOS). Continuando os trabalhos, o Sr. Presidente solicita ao nobre 
Vereador Ferrarini, juntamente com esta Presidência e o Prefeito Municipal, para 
que procedam a entrega do Título de Cidadania Itapirense ao ilustríssimo 
homenageado, Sr. Luiz Francisco de Assis Salgado. (APLAUSOS). A seguir, faz 
uso da palavra o Sr. LUIZ FRANCISCO DE ASSIS SALGADO:  “Boa noite a 
todos. Companheiros de Mesa, boa noite. É muito gratificante estar presente nesta 
Casa na data de hoje, juntamente com muitos amigos, para receber o Título de 



Cidadania Itapirense. Trabalho no SENAC – São Paulo, onde me permitiu 
acompanhar a trajetória desta cidade notável por sua vigorosa infraestrutura, da qual 
se sobressai a Saúde e Educação como grandes balizadores da qualidade de vida da 
população. Itapira possui localização privilegiada, tão próxima a grandes centros 
econômicos e acesso feito por vias de ótima qualidade. Lembro-me que a primeira 
sede do SENAC – Itapira, inaugurado em 1990, funcionou no prédio histórico da 
Sociedade Operária 1º de Maio. Depois da segunda metade da década de 60 ou 
início da década de 70 ministramos vários cursos na cidade com a inauguração do 
Sindicato do Comércio Varejista local. Em seguida, trouxemos nossas unidades 
móveis e instalamos o pólo avançado do SENAC, cujas atividades se estenderam até 
1983. Assim que nos instalamos em caráter definitivo, o grande destaque de nosso 
trabalho nos anos 90 foi a realização de cursos na área de Saúde, onde qualificou 
uma grande safra de profissionais para os centros médicos e clínicas de Itapira e 
região. Ao completarmos 15 anos de atividades em 2005 já acumulávamos a 
formação de mais de 35 mil pessoas para o mercado, o que transmite a dimensão do 
sucesso do SENAC local. A organização também investiu muito na 
responsabilidade social com a realização do programa Educação para o Trabalho e a 
concessão de bolsas de estudo em relação a este último benefício. Vale ressaltar que 
somente em 2010 mais de 300 pessoas foram privilegiadas. Desde o início desse ano 
estamos operando em novas instalações, fruto de uma parceria entre o Centro de 
Comércio e Indústria de Itapira, a Prefeitura e o SENAC. Após a realização de obras 
a fim de otimizar a ocupação do espaço e garantir acessibilidade por todos, 
conseguimos ampliar em 40% a nossa capacidade de atendimento com potencial de 
receber anualmente cerca de 2.400 alunos. Possuímos salas e laboratórios 
climatizados e equipados com o que há de mais moderno. Tantas realizações 
somente foram possíveis graças a parceria entre o SENAC, nossos aliados locais e o 
inestimável apoio da população. Destacamos, em especial, o apoio sempre presente 
do Sr. Prefeito Antonio Hélio Nicolai e do presidente do Centro Comércio e 
Indústria de Itapira, Sr. Devaldo Cescon. O SENAC dedica essa conquista a 
população local. Também dirijo meus agradecimentos ao autor propositor do 
referido Título, Vereador Sr. Luis Henrique Ferrarini, bem como ao presidente do 
Sindicato e Comércio Varejista de Itapira, Amigo Ariovaldo Maniezzo. A todos os 
presentes, mais uma vez obrigado. Boa noite.” (APLAUSOS). A seguir, faz uso da 
palavra o Sr. ARIOVALDO MANIEZZO:  “Depois de tantas coisas bonitas 
pronunciadas pelo meu grande amigo Salgado, assim como pelo nobre vereador Sr. 
Ferrarini, acredito que fica um pouco difícil fazer uso da palavra. Boa noite a todos. 
Dirijo meus cumprimentos, em especial, ao Vereador Sr. Luis Henrique Ferrarini 
que propôs esta homenagem ao companheiro Luiz Francisco de Assis Salgado, 
diretor Regional do SENAC – São Paulo, mais novo cidadão itapirense. Nossa 
cidade é um resultado de trabalho, onde muitos brasileiros e estrangeiros nela 
aportaram desde as primeiras décadas do século 19. Aqui encontraram o terreno 
fértil para seus sonhos. Nele constituíram sua família, forjando o corpo e a alma 
deste município. Localizada em uma região privilegiada no Estado, Itapira goza de 
uma invejável qualidade de vida e baseia-se suas atividades econômicas e indústrias 
no seguimento de papelão, brinquedos, mecânica, usina de açúcar, mineral e 
também farmacêutica com a presença da renomada empresa Cristália. A cidade 
cresce e acompanha movimentos de economia nacional. Precisa-se de investimento 
consistente e Educação para qualificar sua força de trabalho, colocando em sintonia 
com novas tecnologias, processos, saberes e demandas. De forma continuada o 
SENAC está conosco há quase 21 anos. Ao longo desses tempos a instituição tem 



mostrado uma parceria fundamental para a disseminação de conhecimentos que 
priorizam e relevam nossos profissionais em nossas organizações. Hoje temos o 
prazer de homenagear esta instituição educacional na figura de nosso grande diretor 
Regional, Sr. Luiz Francisco de Assis Salgado. Para nosso diretor Salgado a 
instituição que ele dirige representa verdadeiros aliados de desenvolvimento local. A 
Educação traz a base sólida para o crescimento, qualidade e sustentabilidade. 
Somente poderíamos alcançar o projeto e objetivos desejando um futuro com 
adequada capacitação de nossos recursos humanos. No SENAC – Itapira nossos 
cidadãos encontram a programação de cursos, eventos atualizados e alinhados 
demandados no mercado de comércio, serviços de turismo modernos, infraestrutura 
e compromisso com o Meio Ambiente. Em 2010 foram 1.700 atendimentos 
demonstrando a confiabilidade dessa marca educacional e o acerto da política que 
vem sendo passada para atender aos anseios do pessoal, aumentando a viabilidade e 
contribuindo para o fortalecimento de nossa economia. Bem vindo Salgado. É uma 
satisfação muito grande tê-lo como novo itapirense. A comunidade itapirense 
parabeniza o amigo. Muito obrigado a todos.” (APLAUSOS). A seguir, faz uso da 
palavra o Prefeito Municipal de Itapira Sr. ANTONIO HÉLIO NICOLAI:  “Boa 
noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara, Sr. Manoel 
Marques. Em nome do excelentíssimo Sr. Manoel, gostaria de saudar todos os 
vereadores desta Casa Legislativa. Também gostaria de saudar e parabenizar o 
vereador Ferrarini por essa importante propositura, ou seja, homenagear o nosso 
querido amigo Luiz Francisco. Também gostaria de cumprimentar o presidente do 
Sincovit, Sr. Ariovaldo Maniezzo. Em especial, gostaria de cumprimentar o 
homenageado desta noite Sr. Luiz Francisco Salgado, assim como nossa querida 
amiga Karina Marcon, diretora da unidade local do SENAC. Gostaria de 
parabenizá-la pelo importante trabalho que a mesma vem desenvolvendo em nossa 
cidade. É com muita alegria e satisfação que participo desta homenagem direcionada 
ao amigo Luiz Francisco. Ele está recebendo essa homenagem, mas não 
conseguimos separar o nosso amigo Luiz Francisco do SENAC. É uma instituição 
educacional de extrema importância a nível nacional e que também faz a diferença 
em nossa cidade oferecendo vagas a 2.500 alunos. É uma instituição reconhecida no 
Brasil e para a nossa felicidade a mesma se encontra instalada em nossa cidade. O 
momento da vinda do SENAC a nossa cidade foi muito importante, sendo que 
tivemos um episódio onde facilmente o SENAC poderia deixar nossa cidade. 
Somente não deixou a nossa cidade porque esteve a frente da escola a figura de 
nosso amigo Luiz Francisco, pois em um momento importante e decisivo o mesmo 
tomou a decisão de que o SENAC deveria permanecer em nossa cidade a qualquer 
circunstância. Estivemos em São Paulo, juntamente com o presidente da Associação 
Comercial, Sr. José Natalino Paganini, e o Sr. Devaldo Cescon, presidente do 
Conselho do Centro Comércio e Indústria, para levar ao amigo Luiz Francisco a 
importância da permanência do SENAC em nossa cidade. Levamos soluções ao Sr. 
Luiz. Não bastava a vontade de a instituição permanecer em Itapira, pois 
precisávamos criar situações em que o SENAC pudesse continuar desenvolvendo 
suas atividades educacionais em nossa cidade. Fizemos a nossa parte. A Associação 
Comercial, Centro e Comércio e a Prefeitura Municipal de Itapira fizeram suas 
partes. Fomos muito bem acolhidos. Como ele já havia alugado um imóvel em 
Itapira, de pronto, se propôs a fazer os investimentos no Centro Comércio e 
Indústria. A diretoria do Centro, lembrando que alguns se fazem presentes nesta 
noite, de pronto, aprovou a situação. Também gostaria de agradecer toda diretoria 
do Centro Comércio. O SENAC fez um grande investimento. Aquilo em que 



pensávamos em R$ 2.000.000,00, acredito que ultrapassou R$ 3.000.000,00 de 
investimento. Isso faz com que Itapira realmente se torne um pólo educacional. 
Tivemos muitas conquistas na área de Educação. Recentemente recebemos a vinda 
da escola Paula Souza. Também possuímos muitas parcerias com o SENAI. Sempre 
tivemos parceria com o SESI e, em breve, acredito que iniciaremos os trâmites para 
a concretização da unidade do SESI em nossa cidade. É o maior projeto do SESI da 
atualidade. Até o mês de outubro estaremos iniciando a referida obra. Além de todos 
os investimentos que realizamos através da Prefeitura, assim como através da 
Secretaria de Educação, acredito que hoje Itapira pode dizer que é um pólo 
educacional de nossa região. Para finalizar, gostaria de parabenizar o nosso querido 
amigo Luiz Francisco e desejar ao mesmo boas vindas. Quem vem a Itapira por uma 
vez, Luiz, sempre volta. Você disse isso há pouco em nossa conversa nos bastidores 
desta Casa. Você disse que possui muito carinho por nossa cidade. Tenho certeza 
que você sempre será um grande itapirense. Gostaria de parabenizar novamente o 
nobre vereador Ferrarini pela elaboração da referida propositura, assim como todos 
os senhores vereadores que votaram e aprovaram essa situação. Gostaria de 
agradecer a presença de todos os convidados. Desejo a você, Luiz, que seja um 
grande itapirense, exemplo daqueles que o nobre vereador Ferrarini citou, ou seja, 
meu tio Hideraldo Luis Bellini, Menotti Del Picchia, além de muitos outros 
importantes itapirenses. Você, Luiz, sem dúvida nenhuma, se tornará mais um 
itapirense com toda essa grandiosidade vinda através de sua pessoa. Portanto, muito 
boa noite e muito obrigado a todos.” (APLAUSOS). Ato contínuo, o Mestre de 
Cerimônias convida o Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de 
Itapira, Excelentíssimo Sr. Manoel de Alvário Marques Filho, para que faça uso da 
palavra. MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO:  “Boa noite a todos. É 
um prazer ocupar rapidamente esta tribuna e poder dizer algumas palavras nesta 
noite especial. Estamos reunidos, primeiramente desempenhando o nosso dever, mas 
também com grande satisfação e alegria, cumprindo o que determina o decreto que 
outorgou o título de Cidadania Itapirense ao Sr. Luiz Francisco de Assis Salgado, 
homem cuja conduta e gestão junto ao SENAC certamente beneficiou milhares, e 
porque não dizer milhões de cidadãos levando em conta todas as unidades desta 
instituição em nosso Estado. Por isso mesmo, entendemos ser uma noite de grande 
alegria, em que realizamos um ato de plena justiça. Fazemos isto com enorme 
satisfação, pois estamos agraciando o Sr. Luiz Francisco de Assis Salgado 
merecidamente, que pelos seus atos, ações e conduta é digno do reconhecimento 
deste Poder Legislativo, e, conseqüentemente, de toda nossa cidade. Se fosse 
comentar o seu currículo certamente meu discurso se transformaria extenso devido a 
sua grande experiência profissional e quantidade elevada de ações concretizadas a 
frente de seu cargo, pois, só na diretoria regional do SENAC, o Sr. acumula 26 anos 
de vida profissional. Como diz o ditado popular, assim como o mestre Bellini, em 
time que se está ganhando não se meche. Certamente por isso, o Sr. está a mais de 
duas décadas e meia neste importante cargo. E, nesse tempo em que o Sr. ocupa a 
cadeira de diretor regional, desde 1984, duas datas são ímpares para nós itapirenses. 
1990 e 2011. Na primeira nossa cidade ganhou uma instituição que estava, e ainda 
continua, na vanguarda da educação profissional, oferecendo ao cidadão a 
oportunidade de acesso a conhecimento, tecnologia e ensino de qualidade. Depois, 
em 2011, o Sr. e sua equipe mostraram o quanto sabem contornar situações difíceis 
garantindo novamente que a unidade SENAC ficasse em Itapira. Aqui, peço licença 
ao Sr, pois seria injusto não lembrar o nome da atual gerente da unidade local, 
Karina Marcon Dalprat Pinto, que ao seu lado, e de muitos funcionários lutaram 



para que nossa cidade continuasse a contar com o privilégio de ter essa instituição 
de ensino em Itapira. Não poderia também deixar de citar o Prefeito Antônio hélio 
Nicolai, o presidente do Centro de Comércio e Indústria, Devaldo Cescon, o 
presidente do sindicato do Comércio Varejista de Itapira, Ariovaldo Maniezzo, e o 
Presidente da ACEI, José Natalino Paganini, que de forma incansável trabalharam e 
intermediaram inúmeras reuniões, encontros e acordos entre Prefeitura, entidades de 
classe e a própria instituição de ensino, conseguindo dessa forma que o SENAC 
pudesse ficar em nossa cidade. Muito obrigado a vocês todos. A luta que vocês 
encamparam junto do Sr. Salgado culminou em uma nova sede, onde novamente o 
SENAC mostra o quanto é único em seu trabalho. Com área de 1.348 metros 
quadrados o prédio é quase três vezes maior que as instalações anteriores e sua 
capacidade de atendimento aumentou para 2.400 alunos por ano, um salto de 38,5%. 
Foi um investimento de 3,8 milhões em nossa cidade. São 40 funcionários, 
abrangência de 9 cidades, e 20 cursos a disposição. Salgado, somos muito gratos por 
tudo isso. Em um país onde se discuti a importância da mão de obra qualificada, 
assim como a qualidade de ensino, poder contar com uma unidade moderna com a 
do SENAC, que vocês reimplantaram em Itapira, com tecnologia de ponta, métodos 
inovadores, entre outros pontos que possibilitam acesso a educação de primeiro 
mundo, é um privilégio. Mas, se formos falar das qualidades do SENAC ficaríamos 
horas aqui. Temos por base, me permite dizer, na nossa unidade, incentivo á cultura, 
inserção do estudante no mercado trabalho; temos a responsabilidade social por 
meio da bolsa de estudo que vocês oferecem, cuja ação já formou mais de mil 
alunos, entre tantas outras situações que formariam uma lista gigantesca de 
benefícios proporcionados em nossa cidade. Por isso, enfatizo Sr Salgado, que essa 
homenagem de hoje é na verdade um ato de gratidão. É um reconhecimento público 
ao seu trabalho pelos bons frutos que ele gerou para Itapira. Gostaria de dizer ainda, 
que essa homenagem é dada ao Sr. como o Diretor Regional, mas está incluída aí a 
gratidão a direção do SENAC Itapira, àqueles que outrora ocuparam cargos de 
gerência local desta unidade, a todos os funcionários que fizeram ou fazem padre do 
seu quadro, e a todos aqueles que mesmo longe daqui não medem esforços e 
desenvolvem projetos que certamente beneficiam nossos cidadãos itapirenses. 
Sabemos que o Sr. é uma pessoa que em horas complicadas se mostra ainda mais 
tranqüilo, ajudando a amenizar e resolver crises; que pelo seu currículo se mostra 
extremamente capaz, e pelo seu trabalho e competência merecedor de um cargo de 
extrema importância. Tenha certeza que por diversas vezes, nestas mais de duas 
décadas de SENAC em nossa cidade, Itapira sentiu o carinho que esta instituição 
tem para com o nosso povo. Tanto na decisão de instalar uma unidade aqui, quanto 
na hora de decidir ficar, além de todos os anos em que seu trabalho e de sua equipe, 
resultou na manutenção e crescimento da qualidade de ensino em nossa terra. Por 
isso, lhe entregando hoje essa honraria, estamos mostrando o reconhecimento e 
gratidão de inúmeros itapirenses que passaram pela unidade do SENAC Itapira e 
puderam ter uma chance de se profissionalizar, adquirirem conhecimento e 
certamente abrir portas em suas vidas profissionais. Inclui-se ainda a gratidão dessa 
cidade que se privilegiou dos benefícios gerados com esta unidade. O que o SENAC 
como instituição, e seus funcionários com extrema dedicação e competência 
proporcionaram para a nossa cidade não tem como ser descrito em poucas palavras 
de um discurso, nem materializado em uma bela placa, apesar de ambos terem sidos 
preparados com muito respeito, dedicação e admiração. Por isso, o ato de Itapira lhe 
acolher como um legítimo cidadão é a única maneira justa e correta de lhe dizer 
'Muito Obrigado, Sr. Salgado.' Boa noite 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. 


