
Ata da 4ª Sessão Solene, realizada aos 18 dias do mês de  

Maio de 2013, para a outorga do Título de Cidadania Itapirense ao ilustre Sr. 
Clodoaldo Pelissioni. Iniciando a Sessão, o Assessor de Relações Públicas solicita, para 

compor a Mesa, a presença do Presidente da Casa, Sr. Carlos Alberto Sartori. Isto feito, é 

realizada a chamada de todos os Senhores Vereadores para a composição do Plenário. 

Ausente o Vereador Sr. CÉSAR AUGUSTO DA SILVA. Ato contínuo, são convidados 
para compor a Mesa Principal o Diretor do DRE Campinas, Sr. Clayton de Souza, o 

Prefeito Municipal de Lindoia, Sr. Carlinhos Zanbolim, o Prefeito Municipal de Itapira, Sr. 

José Natalino Paganini, o Deputado Estadual, José Antonio Barros Munhoz e o 

homenageado da noite, Sr. Clodoaldo Pelissioni. Após o cerimonial citar as demais 
autoridades presentes, o Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus, declara aberto o 

trabalho da presente Sessão e solicita ao Vereador, Joilson Batista Militão da Silva, para 

que leia um trecho da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicita a execução do Hino 

Nacional. Continuando os trabalhos, o Sr. Presidente CARLOS ALBERTO SARTORI 
faz uso da palavra: “Dentre as atribuições impostas ao legislador no decorrer de seu 

mandato de representante popular, muitas são as ocasiões nas quais nos deparamos com 

situações e condições conflituosas, desgastantes, mesmo que exijam de cada um de nós 

considerável dose de compreensão e boa vontade, para levarmos a bom termo a missão que 
nos foi confiada pelo povo Itapirense. São discussões e votações de projetos e iniciativas 

polêmicas, sejam elas de iniciativa do Poder Executivo ou dos nobres vereadores, que nem 

sempre são votadas dentro de um clima de harmonia e entendimento como sempre 

desejamos que ocorra. Outras, no entanto, nos enchem o coração de alegria e júbilo, por 
termos a convicção de estarmos promovendo um ato de justiça plena e inquestionável, em 

consonância com a vontade popular. É o caso presente da outorga nesta manhã da honraria 

maior desta Casa de Leis ao ilustre e renomado Superintendente do (DER) Departamento 

de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo, Sr. Clodoaldo Pelissioni, cuja dedicação, 
competência e desvelo para com a nossa comunidade no complexo e delicado campo da 

infraestrutura viária, o credenciam a integrar a galeria de filhos ilustres de Itapira, como se 

aqui houvera nascido. Quando votada em plenário a proposta de outorga ao Sr. Clodoaldo 

Pelissioni do seu mais que merecido Título de Cidadão Itapirense, os méritos e a 
envergadura do homenageado e de seu trabalho em benefício da nossa cidade e da nossa 

gente, que agora são também a sua cidade e a sua gente, levaram o Plenário a posicionar-se 

pela aprovação da iniciativa por unanimidade e por aclamação dos doutos componentes 

desta Casa Legislativa. E não poderia ser diferente, considerando sua história de vida, bem 
como sua coragem e entrega no desempenho de suas responsabilidades como 

Superintendente do DER do Estado de São Paulo, garantindo obras e melhorias que 

refletem de forma significativa no aumento da segurança e da tranquilidade de quem se 
utiliza de nossas estradas e rodovias, trabalhando com determinação e a coragem só 

presente entre aqueles que fazem de suas atribuições um verdadeiro sacerdócio. Seu breve, 

porém dignificante curriculum, nos permite asseverar que estamos neste ato, ainda que 

modestamente diante da sua enorme folha de serviços prestados à cidade de Itapira, 
retribuindo com admiração e imensa gratidão o muito que já realizou, e certamente ainda 

realizará, por seus agora irmãos Itapirenses de fato e de direito. Neste momento, peço 

licença para ler um breve currículo do homenageado. Clodoaldo Pelissioni tem 43 anos e é 

natural de Sorocaba, interior de São Paulo. É graduado em Administração Pública pela 
Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas (FGV-

EAESP), pós-graduado em Formação de Governantes pela Universidade de São Paulo 

(USP) e possui Curso de Especialização para Graduados em Análise e Organização de 

Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV). Possui ainda curso básico de Sistema para Administração de Projetos e 

Empreendimentos (GV Consult); Planejamento Estratégico pela Universidade de São 



Paulo, Administração em Recursos Humanos também pela USP e Formação de Gestores 

Públicos na Fundação para o Desenvolvimento da Administração Pública (Fundap). Entre 
outras atividades, exerceu o cargo de Assessor Administrativo/Financeiro do PRODAM 

(Cia. de Processamento de Dados do Município de São Paulo) em 2005; foi Membro do 

Comitê Gestor da Agência de Desenvolvimento do Município de São Paulo entre os anos 

de 2005/2006; Diretor Financeiro da Imprensa Oficial de São Paulo entre 2007 e 2010; e 
desde 2011, desempenha com brilhantismo a função de Superintendente do Departamento 

de Estradas e Rodagem (DER) de São Paulo. Vale destacar algumas das importantes obras 

realizadas em Itapira com a marca registrada de Clodoaldo Pelissioni, como por exemplo, a 

pavimentação asfáltica da estrada que liga Itapira a Santo Antonio de Posse, incluindo o 
ramal do Stringuetti no bairro Cercado Grande; a pavimentação parcial da estrada do Rio 

Manso; a pavimentação total da Estrada do Bairro dos Limas até o entroncamento com a 

SP-147, bem como a recente autorização para a construção dos dispositivos de acesso aos 

bairros da Ponte Nova e Ponte Preta, atualmente em fase de licitação para o início das 
obras. Mais recentemente, a autorização da pavimentação de aproximadamente 800 metros 

da estrada que dá acesso ao bairro do Córrego do Coxo, até a fábrica de hambúrgueres 

Bovmeat. Não é, portanto, difícil entender os motivos que conduziram este colegiado a 

acolher por aclamação a proposta de outorga da cidadania Itapirense ao ilustre 
homenageado desta manhã. 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 lhe outorgar solenemente, como determinam as regras 

legais e regimentais desta Casa, seu mais que merecido Título de Cidadão Itapirense. 
Parabenizo a todos os nobres vereadores que souberam entender a iniciativa e aprovaram 

por unanimidade o Decreto Legislativo que ora nos permite concretizar tão justo 

reconhecimento ao prezado Sr. Clodoaldo Pelissioni e, por extensão, a todos os seus dignos 

e queridos familiares. Parabéns Clodoaldo, e tenha a certeza de que a honraria que estamos 
lhe 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 como filho ilustre 

desta terra que tanto amamos. Meu muito obrigado a todos.” (Aplausos). A seguir, o 

excelentíssimo Deputado Estadual, Sr. José Antonio Barros Munhoz, juntamente com o 
Presidente deste Legislativo Itapirense, Sr. Carlos Alberto Sartori, e o excelentíssimo 

Prefeito Municipal de Itapira, Sr. José natalino Paganini, fazem a entrega do Título de 

Cidadania Itapirense ao Superintendente do DER de São Paulo, Sr. Clodoaldo Pelissioni. 

(Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o homenageado Sr. CLODOALDO PELISSIONI: 
“Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara Municipal, Sr. Carlos 

Alberto Sartori, o prefeito municipal, Sr. José Natalino Paganini, o vice-prefeito, Sr. 

Antonio Eduardo Boretti, o deputado estadual e líder do governo, Sr. Barros Munhoz, e 
demais autoridades presentes. Gostaria de agradecer todos os vereadores pela honraria. 

Quero cumprimentar a todos os prefeitos de nossa querida região, assim como também o 

Secretário de Administração, Sr. Carlos Jamarino. Muito obrigado pela presença de todos. 

Primeiramente gostaria de dizer que é uma honra estar recebendo esse título na data de 
hoje. A cidade de Itapira possui 192 anos e agrega mais de 68 mil habitantes. É um 

município que possui o Índice de Desenvolvimento Humano plausível. Cabe ressaltar que o 

país possui mais de 7 mil municípios. Então, podemos dizer que Itapira está entre os 10% 

de municípios que tem melhor qualidade de vida. Acredito que seja reflexo de um 
grandioso trabalho efetuado pelo Barros Munhoz e dos políticos que aqui estão. Estou 

muito honrado em receber esse título. Quero dedicar essa homenagem a algumas pessoas 

como o deputado Barros Munhoz, pois o mesmo possui um currículo comparado aos 

maiores políticos do país. Foi eleito três vezes como prefeito de Itapira, quatro vezes como 
deputado estadual, secretário e ministro da agricultura, duas vezes presidente da 

Assembleia Legislativa, além de outros importantes cargos públicos. O Barros Munhoz 



nunca deixou de brigar pelas diferentes demandas de sua cidade e região. Para ele uma 

estrada de 800 metros é tão importante quanto como o rodoanel. Quero registrar essa 
característica do deputado, pois com esse grandioso currículo o mesmo possui imensa 

humildade. Lembro-me que quando assumi meu cargo no DER o Barros Munhoz fez 

questão de me visitar. Sou fã do deputado, pois um dos maiores políticos de nosso querido 

Estado e país chama-se José Antonio Barros Munhoz. Sua objetividade é imensa nos 
assuntos que envolvem a demanda direcionada à sua cidade natal, assim como as cidades 

da região. Quero dizer que um dos grandes responsáveis pela entrega desse título chama-se 

Barros Munhoz. Muito obrigado deputado. Em segundo lugar gostaria de agradecer e dizer 

que esse título não deveria ser entregue a minha pessoa e sim a minha equipe que realizou 
um grandioso trabalho nessa cidade. A nossa equipe comandada pelo Clayton e Donizete 

foi responsável pela pavimentação de seis estradas desta cidade. São elas: A estrada do 

Machadinho, do bairro dos Pires, a estrada que liga Itapira/Mogi Mirim, bairro do Rio 

Manso, bairro Stringuetti e bairro dos Limas. São quase 30 quilômetros de pavimentação 
que custaram ao DER R$ 10.666.000,00. É R$ 359.000,00 por quilômetro. Não bastasse a 

qualidade da pavimentação, acredito que os projetos saíram 1/3 do preço que normalmente 

pagamos às construtoras. Quero dizer que essa homenagem também deveria ser feita a 

minha equipe. É uma equipe que trabalha com sol e chuva e merece todo louvor pelos 
feitos. Quero, de público, agradecer a todos que envolvem esse tipo de trabalho. Vamos 

continuar confiando em vocês. Quero dizer que estive conversando com o prefeito, 

juntamente com a presença do deputado Barros Munhoz, a fim de assinar um contrato que 

faz referência a construção de rotatórias nos bairros da Ponte Nova e Ponte Preta. São dois 
bairros que possuem acesso complicado. É um investimento de R$ 3.140.000,00. A obra 

será iniciada na segunda feira. Esperamos que nos próximos seis meses a obra esteja 

concluída. Cabe ressaltar que também assinamos um convênio para a nossa equipe de 

patrulha a fim da pavimentação de mais 800 metros no bairro do Córrego do Coxo. São R$ 
280.000,00 em investimentos. Gostaria de dizer que teremos muito trabalho nessa cidade. 

Vamos continuar ajudando essa cidade a ter melhores vias para o desenvolvimento e 

segurança. Enfim, gostaria de dedicar esse título a todos aqueles que colaboraram com o 

DER. É um órgão que possui um corpo de funcionários muito valoroso. Gostaria de 
agradecer o deputado Barros Munhoz pela aprovação do bônus de resultados do DER. 

Acredito que na quarta feira os funcionários receberão mais essa boa notícia. É muito 

merecido. Desse modo, acredito que nossos funcionários poderão receber mais esse 

benefício. Também gostaria de agradecer o governador Geraldo Alckmin pela confiança 
depositada no DER. O órgão vive um momento muito importante em sua história. Estamos 

elaborando um programa que envolve o recapeamento, modernização e duplicação de 

nossas rodovias estaduais. O DER deve investir nos próximos 4 anos cerca de 10 bilhões de 
reais na modernização de nossas rodovias. O nosso trabalho é focado em melhorar o tráfego 

de veículos. Acredito que com a modernização das vias a redução de acidentes será 

possível. Quero agradecer, mais uma vez, a presença de todas as autoridades presentes, em 

especial, a minha esposa e familiares. Costumo dizer que vivo nas estradas, pois somente 
assim teremos maior quantidade de obras ao menor custo possível. É o desenvolvimento de 

nosso país que está em jogo. Muitas obras estão em andamento em nosso Estado. Sinto-me 

muito honrado em receber esse grandioso título de cidadania Itapirense. Muito obrigado a 

todos.” (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a todos em nome do homenageado 

da noite, Sr. Clodoaldo Pelissioni. O sucesso de uma pessoa não chega antes do trabalho. 

Sabemos da importância desse Título Itapirense. O projeto foi analisado e constatamos que 

a biografia do homenageado é extensa. É uma situação importante. Podem tirar tudo de nós, 
exceto a nossa biografia. É um homem preocupado com a coletividade. Estamos muito 

felizes como vereadores e representantes dessa cidade. Durante a inauguração da estrada do 



bairro dos Limas tivemos a enorme felicidade de constatar a preocupação e simplicidade do 

homenageado para com a nossa cidade. Cabe ressaltar que o mesmo também estava 
preocupado com os colaboradores da obra, pois sem eles a situação não seria concretizada. 

É um grande homem. Fico muito feliz com a situação. A grandeza não é aquilo que somos 

e sim aquilo que fazemos. Muito obrigado. A esperança é o sonho de um homem acordado. 

Esperamos que a nossa região seja comtemplada com seu trabalho por muitas vezes. São 
grandiosos benefícios para todos. Muito obrigado.” (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra 

o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Bom dia a todos. Hoje venho a 

esta tribuna com muita tranquilidade e felicidade, Sr. Clodoaldo. Sei e tenho que registrar o 

empenho de nosso prefeito em relação as melhorias em nossa cidade. O nosso prefeito 
corre muito atrás de nosso querido deputado Barros Munhoz a fim de buscar benefícios. Ele 

cuida de nossa cidade como um pai cuida de seu filho. Não mede esforços e não mede 

motivação. Ele sempre está ao lado de nossa cidade. Estou aqui hoje de improviso em nome 

dos cidadãos Itapirenses, pois todo seu trabalho, Clodoaldo, é direcionado ao 
desenvolvimento de nossa cidade. Sem o seu trabalho a tranquilidade do povo não seria 

possível. Estou aqui em nome das famílias que tinham que sujar os sapatos e das mães que 

levavam aquelas crianças pelas estradas de terra. Em nome dessas pessoas venho te 

agradecer. A outorga desse título não é por esta Casa e sim por todos os cidadãos 
beneficiados. O trabalho que o senhor desenvolve não é pra si, pois esse tipo de trabalho 

morre. O trabalho que o senhor desenvolve é para a comunidade, sendo que ficará 

perpetuado pela história. Obrigado.” (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Prefeito 

Municipal de Itapira Sr. JOSÉ NATALINO PAGANINI: “Bom dia a todos. Quero saudar 
todas as autoridades presentes em nome do homenageado da noite, Sr. Clodoaldo. Muito 

obrigado pela presença de todos. Senhor presidente, senhores vereadores, secretários, 

imprensa, funcionários desta Casa, integrantes do DER, bom dia. Quando era presidente da 

Associação Comercial fui impressionado em relação a união dos presidentes junto a 
federação. Nos reuníamos uma vez por mês e lá fazíamos nossos pedidos. Lembro-me que 

vibrávamos com as conquistas de cada município e associação. Hoje, em nosso gabinete, o 

Toninho Nogueira fez um pedido ao Clodoaldo, sendo que, de imediato, foi atendido. 

Então, é isso que me impressiona na vida pública. É a união dos prefeitos que conquistará 
muitos benefícios. A união realmente faz a força. Há 15 dias estivemos junto ao deputado 

Barros Munhoz para acompanhá-lo em diferentes municípios de nosso Estado. Vibrei com 

as conquistas das diferentes cidades da região. Foi muito emocionante. Vi a vibração do 

Carlinhos Zambolim em relação a conquista da ponte. A união entre os prefeitos é muito 
importante. Hoje o momento é mais especial. O momento é de homenagem. Itapira, presta 

hoje, uma homenagem justíssima a uma das pessoas que mais colaboraram com o seu 

desenvolvimento nos últimos anos. O amigo de Itapira, a partir desse momento, é um 
cidadão Itapirense. Clodoaldo Pelissioni colocou seu talento à disposição para o trabalho. É 

preciso dizer que é uma influência a favor de nossa cidade e de nossa gente. Sempre esteve 

atendendo pedidos nossos que refletiram o desejo dos Itapirenses e que foram sempre 

encaminhados pelo deputado Barros Munhoz. Clodoaldo Pelissioni praticamente fez o 
Departamento de Estradas e Rodagem do Estado uma casa de Itapira. Seu atendimento 

diplomático é sempre cortês e seu humor receptivo fizeram com que cada um de nós fosse 

prefeito, secretário, vereador ou técnico e se sentisse à vontade no DER como se estivesse 

despachando em nossas próprias salas. Porém, mais que isso, o agora cidadão Itapirense, 
Sr. Clodoaldo Pelissioni, colocou toda a equipe sobre seu comando a favor de Itapira. Cada 

pedido levado a ele e cada projeto encaminhado recebeu e recebe atenção diferenciada no 

DER. Tramitações aceleradas e decisões ainda mais rápidas. Foi assim, todos se lembram, 

que conseguimos a autorização para que o DER construa os trevos do acesso Ponte Preta e 
Ponte Nova. A determinação para a obra saiu em prazo rápido logo após a formalização do 

pedido. Muita gente que não conhecia o Clodoaldo Pelissioni e sua forma de trabalhar 



acabou se surpreendendo. Percebam que estou citando apenas duas obras entre tantas já 

executadas em Itapira. Por tudo isso é justíssima a decisão desta Casa em oferecer a 
Clodoaldo Pelissioni o Título de Cidadão Honorário de Itapira. É uma homenagem de 

elevado valor, assim como elevadas são as suas qualidades. Afinal, o que estamos 

entregando a Clodoaldo Pelissioni? Um diploma e nossos abraços? Não. Estamos dando a 

ele a nossa cidadania e o nosso orgulho de sermos Itapirenses. É a chama da população que 
se ergue desde 1820 em busca de caminhos melhores. Percebam que não estamos dividindo 

com ele esse orgulho. É pelo contrário. Estamos somando a esse orgulho o talento de 

Clodoaldo Pelissioni. Seu trabalho, seu caráter, sua honradez merecem esse título. Estamos 

agregando mais valor a Itapira. Obrigado por tudo, Clodoaldo. Felicidades e que Deus 
ilumine todos os nossos Itapirenses.” (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Deputado 

Estadual Sr. JOSÉ ANTONIO BARROS MUNHOZ: “Bom dia a todos e a todas. 

Gostaria de saudar o nosso querido presidente Carlinhos Sartori, assim como todos os 

vereadores da Câmara Municipal. Quero fazer uma saudação especial para o nosso querido 
prefeito, Sr. Paganini, e o vice-prefeito, Sr. Dado. Gostaria de saudar os prefeitos de nossa 

região que nos horam com a presença. É muito difícil, Clodoaldo, reunirmos tantas pessoas 

importantes em um sábado lindo como esse. É notório o número expressivo de prefeitos 

representativos de nossa região. Amigos como o Carlinhos Zambolim de Lindoia, Toninho 
Nogueira de Águas de Lindoia, Pedro de Engenheiro Coelho. O Pedro é o mais novo do 

time. O Celso Capato é um fenômeno político. O Celso era vereador em Artur Nogueira. 

Foi prefeito eleito de Holambra por várias legislaturas, sendo que nos dias atuais é prefeito 

de Artur Nogueira. Portanto, é um fenômeno da política brasileira. Gostaria de saudar o 
nosso querido amigo Jacó que está realizando uma grandiosa administração no município 

de Amparo. O Tarcísio Cleto merece todo nosso respeito. Jaguariúna era uma pequena 

cidade. Lembro-me que o Chico Fumaça era o prefeito no ano de 1977. Uma dupla se 

revezava. Era o Tarcísio e o Laércio. Fizeram de Jaguariúna uma das mais fantásticas 
cidades do Estado de São Paulo. Tarcísio, é uma honra recebê-lo em Itapira. Muito 

obrigado pela presença. Quero saudar os companheiros do DER. O Clayton é o grande 

diretor da maior regional do DER I. Quero saudar o chefe da patrulha, Sr. Donizete. Quero 

saudar o Rossi e o Dr. Ricardo. Quero saudar a comunidade presente nesta Casa. Dr. 
Clodoaldo, não podia deixar de contar uma história. Estou ficando viciado em contar 

história. Lembro-me que estava falando sobre título de cidadão. Contei ao governador que 

seria homenageado como cidadão do município de Aguaí. Na época insisti muito que 

deveria ir. Quando cheguei ao local constatei que muitos títulos seriam disponibilizados. 
Lembro-me que não consegui receber meu título devido a quantidade de homenageados. O 

governador já passou pela mesma situação. Então, Clodoaldo, o evento de hoje é muito 

diferente. É um evento onde uma pessoa foi escolhida por quem representa o povo de 
Itapira para ser cidadão Itapirense. Muitas pessoas não dão importância a essa função de 

legislador. Somente acham que o legislador tem que legislar e fiscalizar. Não. Acho que é o 

papel mais importante, mas a homenagem de hoje também é possível devido a esses 

legisladores. Reconhecer e valorizar quem trabalha é importante. Quero fazer uma 
confissão, Clodoaldo. Lembro-me que quando era Secretário de Agricultura algumas 

pessoas me cantavam o seguinte: ‘Olha, você me arranja tal coisa e vamos lhe homenagear 

com o título de cidadão.’ Ficava louco da vida e imaginava que não trocaria obra por 

nenhum título. Não tem sentido. Somente aceitei receber título de cidadão de cidades que 
realmente tinha ligação e contato. São cidades nas quais firmei muitas amizades. A vida 

pública é fantástica, pois ela te propicia isso. Existem muitas dores de cabeça, mas também 

existem muitas alegrias que somente a política proporciona. Lembro-me que na 

inauguração da torre de telefonia celular no bairro do Rio Manso uma pessoa disse o 
seguinte: ‘Estou dormindo com o celular debaixo do travesseiro.’ Era um tipo de serviço 

que não era proporcionado para as pessoas que moravam naquela redondeza. É importante 



que todos os nossos companheiros aprovem essa justa homenagem. Parabéns nobres 

vereadores. Podia ficar horas e horas dizendo o que está sendo feito, pois estou nessa 
estrada há muito tempo. São 37 anos. Lembro-me que tive uma briga com o 

superintendente do DER de Campinas. Na época fui despachar com o secretário Tomás 

Pompeo Borges de Magalhães. Olhem que nome bonito. Aliás, fiz questão de ser cidadão 

do município de Santópolis do Aguapei. Enfim, fui despachar com o secretário e disse o 
seguinte: ‘Secretário, precisamos fazer o trevo da Rua da Penha. É uma entrada muito 

importante da cidade. Se o senhor não levar mal a minha ousadia, gostaria de pedir que a 

situação fosse concretizada até o dia 24 de outubro.’ Fiquei muito feliz. Na volta para 

Itapira parei e conversei com o superintendente do DER, pois o secretário disse que a 
solicitação seria possível. Lembro-me que ele disse o seguinte: ‘O senhor é prefeito novo? 

É o primeiro mandato do senhor?’ Sim - respondi a ele. O senhor acreditou no que ele te 

disse – questionou ele. Disse a ele que sim e que voltaria ao secretário para transmitir a 

informação. Chegando até ao secretário expliquei a situação e o mesmo fez questão de 
dizer que viria na inauguração do trevo e dispensaria a pessoa que tinha me falado que a 

situação não seria possível. Foi muito fantástico. É muito gostoso não passarmos por esse 

tipo de situação nos dias atuais. Nos dias atuais posso dizer que todos os funcionários do 

DER dizem a mesma coisa. É uma situação que nos conforta. A fala é objetiva. Peço 
desculpas por ter estendido a minha fala. Quero dizer que precisamos valorizar pessoas 

como você, Clodoaldo. Quais são os maiores problemas do Brasil? A droga, a violência 

dentre muitos outros. Outro grande problema que possuímos é gente que realmente quer 

trabalhar. Está cada vez mais difícil encontrarmos pessoas com vocação. A coisa mais 
importante que não devemos esquecer é a estadualização da estrada vicinal que liga 

Itapira/Mogi Guaçu. Muitos veículos transitam pela vicinal. É uma situação que deve 

passar pela procuradoria do DER. Estamos pelejando há dois anos. O Estado investirá cerca 

de R$ 30.000.000,00. Sabemos de seu árduo trabalho e de sua parceria. O Serra me ensinou 
uma coisa muito importante. Respeite, ouçam e procurem entender as pessoas porque às 

vezes um pequeno problema para nós é o maior problema da vida desses cidadãos. Estou 

muito feliz. Estou muito orgulhoso. Deus te abençoe, Clodoaldo, e que você continue sendo 

a pessoa que você é. Obrigado pelo exemplo e amizade. Muitas felicidades, Clodoaldo.” 
(Aplausos) Terminada a homenagem, o Sr. Presidente agradece a Deus, às presenças dos 

Srs. Vereadores, dos homenageados, do público que prestigiou os trabalhos desta noite, da 

imprensa escrita, a Rádio Clube de Itapira e seus colaboradores, internautas, os 

funcionários da Casa, e declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. DO QUE, 

PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 


