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NAS BALADAS

TÍTULOS DE CIDADANIA

Os homenageados exibem seus títulos ao lado dos vereadores e
integrantes da mesa.

Ao centro, Dr. Eleodoro Camargo, um dos
homenageados, ao lado de Antonio Marcos
e esposa e João Antonio Fonseca e esposa.

Adriano Luiz de Oliveira, agra-
ciado com título de cidadania,
ao lado do vereador Bossolan.

Dr. Eugênio e sua esposa Maria, juntamente
com o vereador Márcio Antonio de Camargo,
esposa e amigos.

Leonardo Leopoldo Strufaldi ladeado por fa-
miliares, amigos e o  vereador Luís Donizetti
Vaz Júnior e esposa.

Moisés José de Oliveira ao lado de familiares e do vereador José
Eduardo Morais Perbelini.

Familiares do Dr. Eugênio dos Santos Neto na sessão solene da
Câmara.

O piloto Eduardo Domingues, o
Edu Piano, homenageado com
título de “Cidadão Tatuiano”.

Na sexta-feira (15), a Câma-
ra Municipal realizou sessão so-
lene, para entrega de oito títulos
honoríficos. O plenário recebeu
muitos familiares e amigos dos
homenageados para acompa-
nhar a cerimônia, presidida pelo
vereador Antonio Marcos de
Abreu. O presidente do
Legislativo, vereador Wladmir
Faustino Saporito, esteve impe-
dido de comparecer à sessão,
em razão de problema de saú-
de.

O prefeito José Manoel
Corrêa Coelho (Manu) se fez re-
presentar pelo vereador Valdeci
Antonio de Proença e a sauda-
ção oficial da Câmara aos ho-
menageados ficou a cargo do
parlamentar Luís Donizetti Vaz
Júnior. Compareceram também
à solenidade os vereadores
José Eduardo Morais Perbelini,
Antonio Carlos Prestes, Alexan-
dre de Jesus Bossolan e Márcio
Antonio de Camargo.

Na ocasião, foram agracia-
das com títulos de “Cidadão

Fausto Luís de Agustini recebe
seu título de cidadania durante
a sessão solene.

Dr. Eugênio recebeu o título de
“Cidadão Emérito de Tatuí”.

Tatuiano” as seguintes pesso-
as:  Adriano Luiz de Oliveira,
Eduardo Domingues, Eleodoro
Alves de Camargo Filho, Fausto
Luís de Agustini, Leonardo
Leopoldo Strufaldi, Moisés José
de Oliveira e Sidnei Saes Perez.
Foi entregue ainda o título de
“Cidadão Emérito” para Eugênio
dos Santos Neto. Veja nas fotos
alguns momentos da sessão
solene.

Sidnei Saes Perez  retribui a ho-
menagem com buquê de flores
entregue ao vereador Antonio
Marcos.

NO LIONS DE TATUÍ

Na sexta-feira (15), o Lions
Clube de Tatuí realizou a reu-
nião de serviço de maio. Na
abertura, o sócio Raul
Vallerine falou sobre
companheirismo e prestação
de serviço e também sobre
malefícios do cigarro, em alu-
são ao “Dia Mundial de Com-
bate ao Fumo” (31 de maio).
Dentre os convidados, estive-
ram presentes Lucas Ravacci
e Bianca Silvério. Lucas tomou
posse como novo presidente
do Lions de Itapetininga no dia
11 de maio, para a gestão
2015/2016.

Durante esta reunião, a as-
sociada Neusa Dantas Ferreira
da Silva entregou ao atual pre-
sidente do LEO Clube de Tatuí,
Conrado Vivi Convento, o sino

Na quarta-feira (13), o Lions
Clube de Tatuí realizou, em sua
sede social o “Chá da Promo-
ção Humana”, com sorteio de
vários prêmios. A coordenação
geral do evento foi da equipe fe-
minina da governadoria do
Lions.

Diversos dirigentes leonís-
ticos estiveram presentes, en-
tre eles o governador distrital
Francisco Maurício Gomes da

CHÁ DA PROMOÇÃO HUMANA

do primeiro LEO, fundado na
gestão 1992/93, quando seu
falecido esposo, Jaidival
Ferreira da Silva, presidia o
Lions. O presidente do Lions,
Paulo Roberto, foi homenage-
ado com bolo, cumprimentos
e presentes do clube, além de
uma declaração de amor de
sua esposa Ivonete.

Encontravam-se expostas
no clube as doações resultan-
tes da “Noite Italiana”, realiza-
da em dezembro de 2014, que
serão doadas para dez entida-
des de Tatuí: Apae, Litac, Grev,
Irmãos de Rua, Lar São
Vicente de Paulo, Lar Donato
Flores, Recanto Bom Velhi-
nho, Paróquias de São Lázaro
e Sagrada Família e Banco de
Sangue da Santa Casa.

Silva e esposa Vera. Os convi-
dados foram recepcionados pelo
presidente do Lions, Paulo
Roberto e sua mulher Ivonete.

Também estiveram presen-
tes integrantes do Fundo Soci-
al de Solidariedade de Tatuí,
acompanhados pela presidente
Ana Paula Cury Fiuza Coelho.
A renda deste evento é revertida
para entidades assistidas pelos
clubes do Distrito LC-2.

No domingo (16), na Câ-
mara Municipal, aconteceu a
convenção municipal do
PSDB. Quase 200 filiados pas-
saram por lá. E 22 novas
filiações foram realizadas. No
evento, espaço para bate papo
com a juventude e as mulhe-
res, líderes comunitários, ve-
readores e ex-vereadores.
Homenagem ao saudoso
Pedro Sergio Dias da Rosa
(Pedro Gato), ex-presidente da
legenda tucana. Presença dos
vereadores Job dos Passos
Miguel, Júnior Vaz, Alexandre
Bossolan e Marcio do Santa
Rita e dos ex-presidentes da
Câmara Aroldo Rosa, José
Roberto Xavier da Silva e Eu-
gênio dos Santos Neto. O
diretório municipal formou-se
com 50% de vagas às mulhe-
res e 30% de vagas à juventu-

ANIVERSÁRIO

No último fim de semana, Isabela comemorou idade nova e
recebeu os parabéns de amigos e familiares. Ela é filha de
Cristina e do vereador Antonio Marcos de Abreu.

CONVENÇÃO DO PSDB

Luis Paulo com correligioná-
ria na convenção do PSDB.

de. O presidente da Comissão
Executiva é o ex-prefeito Luiz
Gonzaga Vieira de Camargo,
que deverá conduzir o partido
nas eleições de 2016.

Convenção do PSDB de Tatuí.

Dr. Eugênio presente na convenção do PSDB.

Cecília, Laranjeira, Antônio e Sabrina.

Gonzaga poderá ser o candidato nas próximas eleições.

Mara, Sabrina, Gilmara, Anisio.


