
Ata da 6ª Sessão Solene, realizada aos 12 dias do mês de  

Dezembro de 2014, em homenagem aos 80 anos do Professor José de Oliveira Barretto 
Sobrinho. Iniciando a Sessão, o Assessor de Imprensa solicita, para compor a Mesa, a 

presença do Vice - Vice - Presidente da Casa, Sr. Rafael Donizete Lopes. Isto feito, é 

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

Ausentes os Vereadores Srs. CARLOS ALBERTO SARTORI, CÉSAR AUGUSTO DA 

SILVA, DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, JOILSON BATISTA MILITÃO DA 

SILVA, LUIZ ANTONIO MACHADO, JULIANO FELICIANO e MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA. Ato contínuo, são convidados para compor a Mesa Principal os 

Srs.: José Natalino Paganini, Prefeito Municipal de Itapira, Prof. José Mario Moraes, 
Representante da Comissão Organizadora, Prof.ª Zuma Claudete Duarte Barretto e o 

ilustríssimo homenageado, Sr. José de Oliveira Barretto Sobrinho. Após o cerimonial citar 

as demais autoridades presentes, o mesmo registra, na íntegra, os ofícios das autoridades 

ausentes da presente Sessão Solene. Ofícios: Deputado Barros Munhoz: Manifestação de 
agradecimento pelo honroso convite e justificativa de ausência da presente sessão solene. 

Humberto Butti e Neto Risola: Manifestação de agradecimento pelo honroso convite e 

justificativa de ausência devido a compromissos assumidos anteriormente. Vereadores 

Joilson Batista Militão da Silva, Maurício Cassimiro de Lima, Décio da Rocha 
Carvalho, César Augusto da Silva e Luiz Antonio Machado: Manifestação de 

agradecimento pelo honroso convite e justificativa de ausência devido a compromissos 

assumidos anteriormente. Após o cerimonial citar as demais autoridades presentes, o Sr. 

Vice - Presidente, invocando a proteção de Deus, declara aberto o trabalho da presente 
Sessão e solicita ao Vereador, MARCOS PAULO DA SILVA, para que leia um trecho da 

Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Vice - Presidente solicita a execução do Hino Nacional e o 

Hino do Município de Itapira. Continuando os trabalhos, o Sr. Vice - Presidente RAFAEL 

DONIZETE LOPES faz uso da palavra: “Boa noite senhores vereadores, público presente, 
imprensa escrita e falada, homenageado, familiares. Caro professor Barretto, sinto-me 

imensamente lisonjeado pelo destino ter me colocado, juntamente com todas as pessoas que 

se fazem presentes, na presidência desta sessão solene comemorativa. Toda homenagem em 

vida é muito importante. Certamente tem um valor e um sabor maior. Todos são 
testemunhas. Em todas as pessoas do mundo, somente gostaria de me direcionar a pessoa 

do Sr. Barretto como atleta. Os atletas merecem e entendem melhor o conceito de 

motivação por uma razão muito clara. Todas as manhãs os verdadeiros atletas levantam 

com o objetivo de bater seus próprios limites. No entanto, quando a motivação é afetada, os 
atletas veem a sua performance e eficácia diminuída. Hoje, mais do que nunca, aceita-se 

que a motivação é o maior motor da vontade e que essa motivação faz milagres. Pude, 

professor Barretto, nos últimos dias, conversar com diversos atletas e alunos de nosso 
município onde puderam falar uma palavra ou uma frase sobre você. Gostaria de levar a 

todos os comentários que foram feitos. Muitos falaram que a diferença entre o possível e o 

impossível reside na determinação de um homem. Todas as pessoas em que tive a 

oportunidade de conversar demonstraram que essa determinação partia do Prof.º Barretto. 
Dessa forma qualquer atleta em qualquer modalidade, para continuar quebrando recordes 

ou melhorar seus próprios limites, deve acreditar. Essas pessoas sempre se basearam no 

professor Barretto. A maioria das pessoas, não somente no mundo esportivo, mas também 

no mundo social, definiram que sempre aprenderam com o professor Barretto. A definição 
das metas e a diferença entre aquilo que é planejado, podemos dizer que somente 

conseguimos chegar ao final com muita persistência e luta. Essa vontade e energia nunca 

faltaram no professor Barretto. Mostraram, também, que a derrota, muitas vezes, não quer 

dizer muita coisa, mas a desistência é que o faz permanente. Então, uma derrota sempre nos 
levanta para a próxima batalha. Tenho certeza, ao longo de todos esses anos, que umas das 

virtudes do nobre homenageado foi o fato de nunca desistir em relação as adversidades. 



Todas as pessoas foram claras em afirmar essa situação. Aprenderam muito com o Sr. 

Barretto. O início de uma luta deveria ter um ponto de partida. Qualquer mudança de 
destino certamente é vencedora quando a pessoa não desiste. Algumas pessoas foram bem 

claras em dizer que aprenderam com o Sr. Barretto a seguinte situação: “Somente se chega 

a uma enorme execução quando é iniciado um treinamento.” Dessa forma a pessoa 

consegue chegar aos pontos fortes e fracos. A boa prática leva à maestria. Caro professor 
Barretto, o senhor é referência de nossa comunidade no meio intelectual, esportivo, social, 

dentre outros. Conseguiu, sempre, encontrar caminhos mais curtos, mas também muitos 

espinhos ao longo de sua jornada para receber, em vida, o reconhecimento de muitas 

pessoas. Nada mais justo e singelo reconhecê-lo como ícone de nossa cidade. Parabéns, Sr. 
Barretto. Receba o respeito de todos desta cidade. Muito Obrigado. ”(APLAUSOS) A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite 

senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e falada, homenageado, familiares. 

É muito gratificante falar e conviver com o Sr. Barretto. Caso não fossem seus 
ensinamentos, acredito que hoje não seria vereador. É uma pessoa que sempre incentivou o 

esporte em nossa cidade. Exemplo disso é a realização de muitos passeios ciclísticos até o 

município de Mogi Guaçu. Muitos ensinamentos foram transmitidos a toda população 

Itapirense. Foi uma semente plantada que gerou, e ainda gera, muitos frutos para a nossa 
cidade. Lembro-me que na legislatura passada o Sr. Barretto veio a esta Casa para receber 

um voto de congratulação. Foi muito gratificante ver o senhor receber aquele voto de 

congratulação. Ver o senhor completar 80 anos também é muito gratificante. O Sr. Barretto 

é sinônimo do esporte. Essa pessoa sempre está presente na maioria dos eventos esportivos. 
Ele enfrentou e venceu muitos obstáculos em sua jornada como professor de Educação 

Física. Devemos nos espelhar nesse tipo de pessoa. Fico muito contente em homenagear o 

Sr. José Barretto. Muito obrigado por proporcionar essa linda noite. Parabéns e muito 

obrigado. ”(APLAUSOS) A seguir, faz uso da palavra o Prof.º Sr. JOSÉ MARIO 

MORAES: “Boa noite a todos. autoridades presentes, ex-alunos, convidados, comissão 

organizadora, familiares do homenageado e Prof.º José Barretto. Agradeço a Deus em 

primeiro lugar por estar aqui nesta noite e podermos realizar esta homenagem a este 

querido professor Barretto. O Prof.º Miguel me disse a respeito dessa homenagem ao Prof. 
Barretto. Seria uma meritória empreitada, mas acredito sobre essa solenidade. queria dizer 

também que já estava nos corações daqueles que foram alunos do Prof.º Barretto na 

possibilidade de um dia agradecê-lo por tudo aquilo que incentivou e despertou em seus 

alunos através da Educação Física. Quando a comissão organizadora iniciou as reuniões 
para os preparativos começou a perceber que as homenagens não seriam possíveis em um 

mês, pois o relacionamento na sua vida profissional foi muito intensa nas áreas 

educacionais, sociais, saúde, religiosa e até com palestras. Portanto, a programação se 
estenderá por um ano, ou seja, de outubro de 2014 a outubro de 2015. No dia 05 tivemos o 

aniversário de 79 anos – apresentação como presente ao homenageado. Em novembro 

começamos a divulgação na imprensa. Em dezembro a homenagem da Câmara Municipal e 

ex-alunos. A partir de 2015: Janeiro: Jogos de Verão “Prof. Barretto” no dia 09. Em 
fevereiro será formado um bloco carnavalesco em homenagem ao Sr. Barretto. Em março 

teremos a abertura da exposição do acervo Prof.º Barretto relacionado aos seus trabalhos 

desenvolvidos ao longo dos anos. Essa exposição será aberta em março/2015 até 

outubro/2015. Vários setores do município homenagearão o Sr. Barretto. Em setembro 
entraremos em contato com a reportagem das revistas especializadas de Educação Física 

CREF e CONFEF – Dia 1º de setembro é o Dia do Profissional de Educação Física. Em 

outubro/2015, no dia 04, teremos a missa de agradecimento na Igreja Santo Antonio. No 

dia 24 de outubro de 2015 teremos, juntamente com a fanfarra dos ex-alunos do ESO, o 
desfile do pelotão de ex-alunos. As atividades se estendem durante o ano, tendo em vista 

tudo o que ele representou. Agradeço a comissão organizadora. Recebemos o incentivo do 



Paulo Roberto de Oliveira, Prof.º Miguel de Arruda, Dr. Daniel Ramonda, Humberto Butti 

– jornalista, Kleber Barretto – filho, Prof.º Luis Domingues, Prof.º Beto Scarfone, Prof.º 
José Mario, Prof.º José Luis, Prof.ª Sandra Baston e Dão Rossi – empresário. Nosso querido 

Prof.º Barretto. A vida do ser humano é formada de contrastes, diversidades, começo e fim. 

Tudo acontece não por acaso, mas porque existe um Criador que dirige os nossos caminhos, 

direciona os nossos ideais, prescrita os nossos desejos. Todas as áreas do viver são 
marcadas por um começo e um fim, e como não poderia deixar de acontecer, a área 

profissional é também delineada por começos, às vezes espinhosos, e um fim, muitas vezes, 

vitorioso. E isto ocorreu na vida do Prof.º Barretto. Nascido de família humilde, cresceu 

como todo menino de sua época, estudando e trabalhando desde cedo para ajudar no 
sustento da sua casa. Na mente tinha planos e princípios inatingíveis, e no coração uma 

determinação enorme para vencer. Impulsionado para obter conquistas, prometeu a si 

mesmo terminar sua carreira de professor com a mesma vontade e amor de quando iniciara. 

E isto aconteceu. Terminou sua trajetória profissional já mais velho, cabelos brancos, 
complicação física, menos exuberante, porém com a mesma disposição e entusiasmo de 

quando preparava suas aulas ou treinava suas equipes para os jogos e campeonatos. Sua 

vida profissional se encerrou e com ela a satisfação de ter cumprido, satisfação esta que 

continua nas palavras e atitudes de apreço de seus ex-alunos, hoje, muitos deles, colegas de 
profissão. Como cidadão continua a vida com um grande legado na área social, pois sempre 

um coração voltado para os menos favorecidos, também na área religiosa, pois sua fé 

sempre encaminhou- o para uma vida íntegra, honesta, convicta em verdadeiros valores 

cristãos. Nosso professor completará 80 anos de existência e nós, como coparticipantes de 
sua vida, queremos homenageá-lo por sua grandeza como homem e profissional da 

Educação. Hoje Deus lhe permite contemplar sua descendência através de seus filhos, netos 

e bisnetos ao lado de sua esposa que o acompanha em toda caminhada. Em nome da 

comissão organizadora que comemora as festividades de 80 anos de nosso querido 
professor, em nome de meus colegas, desejo agradecer-lhe pela sua sensibilidade como 

educador, pelo seu trabalho como cidadão e pela sua magnitude como pai de família, 

honrado e semeador de frutos de formação, amizade e responsabilidade. Esta nossa 

homenagem deve ser perpetuada pelas profundas marcas deixadas em nossos corações, 
como um professor que nunca procurou lugares de destaque para se sobressair, mas sempre 

foi e será reconhecido pelo seu esforço, dedicação e compromisso como um profissional de 

caráter. Que Deus abençoe você e toda sua família. De seus ex-alunos. Desejo a todos um 

feliz natal com muita saúde em 2015.” (APLAUSOS) A seguir, o cerimonial faz a leitura 
do discurso do Presidente da Câmara Municipal de Itapira, Sr. CARLOS ALBERTO 

SARTORI: “Dignas autoridades presentes, já citadas pelo cerimonial. Excelentíssimo 

Membros da Mesa Diretora. Excelentíssimos companheiros vereadores. Prezado e ilustre 
Professor Barretto, merecedor não só desta homenagem que lhes entregaremos em 

instantes, mas também, e principalmente, da nossa eterna gratidão, respeito e admiração 

pelos inestimáveis e relevantes serviços prestados à comunidade Itapirense no campo 

Educacional, Social, Desportivo e da Saúde. Representantes da imprensa escrita e falada, 
internautas. Senhores, Senhoras, jovens que nos honram com suas presenças. Em nome do 

Poder Legislativo Municipal, eu quero agradecer a presença de todos aqui reunidos para 

prestar esta justa e afetuosa homenagem ao nosso querido Prof. José de Oliveira Barretto 

Sobrinho, o “Seo Zé”. Primeiramente, esta homenagem nasce do profundo reconhecimento, 
por parte daqueles que tiveram a oportunidade e a satisfação de conviver com o nosso 

homenageado, do seu talento educativo, da fecundidade de sua reflexão filosófica e de sua 

imensa generosidade. Esta homenagem é também resultado do adensamento e da 

importância da sua atividade educacional e esportiva aplicada e desenvolvida em algumas 
das nossas instituições de ensino e que se amplificou em meio à nossa sociedade através 

dos bons exemplos cultivados. Em segundo lugar, eu queria dizer que a atividade física não 



é apenas uma das mais importantes chaves para um corpo saudável, ela é a base da 

atividade intelectual criativa e dinâmica. A atividade esportiva faz bem para o homem, pois 
através dela é possível obter equilíbrio físico e emocional. Além disso, são formas de 

envolver jovens e crianças, afastando-os das drogas e da promiscuidade. Quatrocentos e 

cinquenta anos antes de Cristo, o grego Miron criou o símbolo das práticas esportivas, o 

Discóbolo, um arremessador de disco; o que comprova que os esportes existiam desde os 
tempos mais antigos. No Brasil, historicamente falando, consideram que desde o período da 

colonização, a educação física era praticada em nossas terras. Os índios corriam atrás de 

suas caças, nadavam, atiravam arco e flecha e dançavam, jogavam peteca, lutavam entre si 

e brincavam de corrida dos troncos. Já os negros africanos, que vieram como escravos para 
o Brasil, dançavam a capoeira e faziam as lutas corporais, aprendidas através da observação 

dos animais em seu país de origem. No entanto, a educação física como ciência, com todas 

as variáveis que conhecemos hoje, é muito recente. O Professor Barretto é, sem dúvida 

alguma, um dos precursores da disseminação deste novo saber, é a personificação destas 
noções de saúde e qualidade de vida. Transmitiu à sua família e seus alunos, um verdadeiro 

estilo de vida saudável, pois acreditava no provérbio latim: “Mens sã in corpore sano”, ou 

seja, uma mente sã em um corpo são. Portanto, por tudo isso que descrevi aqui e muito 

mais que poderia dizer por horas, até dias, eu pergunto quem melhor para representar o 
profissional de Educação Física, se não o Prof. Barretto? Que influenciou positivamente 

gerações e gerações de alunos, forjou atletas e equipes campeãs e levou seus ideais as 

últimas consequências. E podemos dizer que tudo deu certo! Como não falar em 

mobilização desportiva, aliada a projetos educacionais, sem falar no Prof. José Barretto? 
Olimpíadas, acampamentos, passeios campestres, passeios ciclísticos, caminhadas, 

corridas, natação, yoga, ufa! São tantas atividades que eu fico cansado só de mencioná-las. 

Como não admirar os feitos de um homem que na melhor idade fornece dados para 

pesquisas acadêmicas em longevidade e qualidade de vida? Que embutiu na mente de 
milhares de pessoas a importância de se levar uma vida saudável e de se manter bons 

hábitos alimentares, respeito e amor ao próximo? Professor Barretto é um ícone da 

Educação Física. Um exemplo de vida para muitas gerações. Muito 

obrigado!”(APLAUSOS) Ato contínuo, o Vice- Presidente da Câmara Municipal de 

Itapira, Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes, juntamente com o Prefeito Municipal de 

Itapira, Sr. José Natalino Paganini, entregam uma homenagem ao Sr. JOSÉ DE 

OLIVEIRA BARRETTO SOBRINHO. (APLAUSOS) A seguir, faz uso da palavra o 

Prefeito Municipal de Itapira Sr. JOSÉ NATALINO PAGANINI: “Boa noite a todos. Sr. 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes. Sr. Professor 

José de Oliveira Barretto Sobrinho. Professor José Mario Moraes. Demais Vereadores. 

Dona Zuma Barretto, filhos: Momaya, Kleber, Klaus e kaique. Secretários Municipais aqui 
presentes. Autoridades presentes. Amigos e Amigas. Boa noite. É com enorme prazer que 

mais uma vez venho a esta Câmara Municipal para um ato que se reveste da mais alta 

justiça, que é homenagem merecida e irrefutável a quem tanto vem fazendo por nossa 

cidade. Felizmente, nossa Câmara Municipal tem exercido com discernimento ímpar esta 
função de reconhecer os talentos e os valores que têm ajudado Itapira, homenageando 

qualidades verdadeiras e indiscutíveis. Este é precisamente o caso desta cerimônia de hoje, 

em que o Legislativo recebe a presença do professor José de Oliveira Barretto Sobrinho, 

uma personalidade que tem uma altura moral gigante e, ao mesmo tempo, um carinho 
sincero pela nossa gente que só pode brotar do coração de um menino que não se deixou 

embrutecer pelo tempo. Itapira inteira conhece e reconhece fartamente o trabalho do 

professor Barretto. Mas, ainda assim, é preciso que se reforce parte desta história para que 

ela jamais corra o risco de ser esquecida. Afinal, o professor Barretto é aquele que mudou 
positivamente a história do esporte Itapirense e também da disciplina de Educação Física 

em nossas escolas. Tivesse feito apenas isso e já mereceria estar no panteão dos nossos 



grandes educadores. Porém, nunca foi este seu estilo e por isso seu jeito tranquilo, firme de 

ensinar, onde levou Itapira muito mais além. Gostaria de enumerar três grandes pessoas: 
Miguel Arruda, Renato Bortoloci e Paulinho Teté. São três professores e doutores. O três é 

um número justo e perfeito. É o número do equilíbrio. O grande significado dessas três 

pessoas é a vida do Sr. Barretto. É uma vida justa, perfeita e equilibrada, onde todos 

devíamos seguir. É o equilíbrio da vida. Ao se dedicar de forma incomparável ao esporte, 
ele levou inúmeras pessoas a adotar a prática física ou a voltar a ela. Ao mesmo tempo 

incentivou a formação de um número inestimável de atletas, técnicos e professores. Hoje, 

para se lembrar de apenas um fato, Itapira tem, em duas das maiores universidades 

paulistas, dois professores que se formaram em Educação Física e seguiram carreiras 
brilhantes por conta do exemplo do professor Barretto. Neste momento, eles são 

responsáveis diretos pela formação de um grande número de estudantes que irão levar ao 

Brasil e ao mundo ensinamentos importantes sobre a prática esportiva. O professor Barretto 

nos ensinou o amor ao esporte; incutiu-nos os valores morais necessários para o trabalho 
em equipe; incentivou-nos a superar obstáculos; nos ensinou a promover o trabalho 

comunitário; deu-nos a lição da perseverança; mostrou-nos a verdade clara que surge dos 

estudos; renovou em nós a certeza de que os sonhos podem ser acalentados, porque 

acontecem quando há dedicação e trabalho. Obrigado, professor Barretto, por sua dedicação 
a Itapira! Boa noite a todos.” (APLAUSOS). A seguir, a integrante da comissão 

organizadora, Sra. Sandra Baston, faz a entrega de um mimo a Sra. Zuma Barretto. 
(APLAUSOS) Da mesma forma, os professores Paulo Roberto, Luis Domingues, 

Miguel Arruda e Renato Bortoloci fazem a entrega de uma placa em nome dos ex-
alunos do Prof.º José de Oliveira Barretto Sobrinho. (APLAUSOS) A seguir, faz uso da 

palavra o Prof.º Sr. JOSÉ DE OLIVEIRA BARRETTO SOBRINHO: “Boa noite a 

todos. Haja coração. Caso não estivesse em forma, acredito que bateria com as dez. 

Prezados vereadores, prezados ex-alunos, amigos e público presente. É muito gratificante 
receber essa homenagem. Tenho imensa alegria e felicidade de constatar e sentir toda 

eficiência e produtividade da Educação quando a mesma era realmente séria. Hoje, 

infelizmente, não ocorre esse tipo de situação. Vivenciei, há pouco tempo, muitas situações 

nas escolas. O mundo de hoje está completamente transformado pelo consumismo e a 
tecnologia. Isso trouxe grandes facilidades. Itapira é rodeada de conjuntos habitacionais. 

Trouxeram muitas pessoas boas nesta linda cidade. Muitas trabalharam muito e nos dias 

atuais podemos sentir essa situação. Felizmente, por outro lado, percebemos um trabalho. 

Grande parte de nossos alunos naquele tempo estão atuando no esporte. O esporte oferece 
inúmeras oportunidades, retirando muitos jovens das drogas, vícios e da criminalidade. É 

uma compensação em relação as notícias negativas. É muito gratificante verificar que 

muitas pessoas estão atuando junto ao esporte. O Luiz Domingues é exemplo dessa 
situação. Ele foi meu ex-aluno. Quando começamos no ESO tive a felicidade de encontrar 

muitas pessoas. Lembro-me que em pouco tempo o Valdir Barbanti e o Paulo Roberto de 

Oliveira começaram a fazer um treinamento no Esporte Clube Pinheiros. Eles defenderam o 

clube no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro e no mais importante de todos, 
no campeonato Sul-americano. Foi algo que deu embalo em nossos trabalhos. O Valdir 

superou o recorde de atletismo. Muitas vitórias foram alcançadas. Vemos em nossa cidade 

os profissionais liberais, empresários e líderes comunitários. Todos estão realizando um 

ótimo trabalho. É um trabalho que realmente está produzindo e dignificando a nossa 
comunidade. Sinto a mão de Deus em minha vida. Passei por uma fase negativa. Senti a 

mão de Deus em inúmeras situações difíceis. Também recebi muita energia e disposição. 

Agradeço muito a Deus pela construção de minha família. Muito obrigado a todos.” 

(APLAUSOS) A seguir, faz uso da palavra o professor MIGUEL ARRUDA: “Boa noite a 
todos. Nobres vereadores, público presente, autoridades presentes. Quero falar de algumas 

situações, Sr. Barretto. Todos falaram muito sobre Itapira. Falaram sobre o Sr. Barretto e de 



Itapira. A situação está muito além de Itapira. As situações que temos enfrentado no ensino 

da Educação Física passam pelo professor Barretto. A nossa cidade possui cerca de 70 mil 
habitantes. Duas pessoas que se fazem presentes nesta Casa são diretores das duas maiores 

faculdades de Educação Física do Brasil. O professor Valdir Barbanti e eu. Barbanti foi 

diretor da USP de Ribeirão Preto até recentemente. Já havia sido diretor da USP Butantã 

por certo período. Atualmente ocupo a direção da Faculdade de Educação Física da 
Unicamp. O Paulo também foi diretor até por um período muito recente. O Paulo se 

aposentou. O que quero dizer com isso, Sr. Barretto? Aquilo que fizemos nos idos dos anos 

60 reflete até nos dias atuais. A nossa carreira de Educação Física é muito importante. O 

que fizemos em Itapira avança pelo Brasil e o mundo. O Paulo é professor de um recordista 
sul-americano. Esse atleta tem grandes chances de medalhar em 2016. Aquilo que temos 

feito no ensino é muito importante para todos. Estamos firmes em função daquilo que 

aprendemos. Muito Obrigado Barretto por tudo o que você fez pela Educação Física de 

nosso país. Obrigado.” (APLAUSOS) Terminadas as homenagens, o Sr. Vice - 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. 


