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ATA DA SESSÃO SOLENE PARA ENTREGA DE TITULO CIDADÃO MARCONDENSE AO 
PROFESSOR PAULO  JOSE  VILLALVA MARTINS PELOS RELEVANTES SERVIÇOS 
PRESTADOS CONFORME DECRETO N°.009/2019 DO LEGISLATIVO MUNICIPAL E 
ENTREGA DA MOÇÃO DE APLAUSOS AO SENHOR MILTON GOMES DE PINHO. 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro, do ano de dois mil e dezenove, as dezenove 
horas, no Clube Municipal desta cidade de Alfredo Marcondes, Estado de São Paulo. Sob a 
presidência do senhor Jose Roberto Berti, reuniram-se no Clube Municipal para entrega de 
Titulo Cidadão Marcondense ao senhor Paulo Jose Villalva Martins pelos relevantes serviços 
prestados e entrega da Moção de Aplausos ao senhor Milton Gomes de Pinho. Dando inicio 
aos trabalhos o mestre de Cerimônia convidou o senhor José Roberto Berti representando 
o Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Marcondes para compor a mesa principal e 
presidir os trabalhos, em sequencia convidou a Excelentíssima Prefeita senhora Elza 
Gracinda Gosta Tumitan e o vereador e autor da propositura Neurivan Campos da Silva para 
conduzirem os homenageados. Em sequencia o senhor Jose Roberto  Bet  Declarou aberta 
a sessão solene, agradeceu a presença de todos, evocando a proteção de Deus e convidou 
a todos a se postarem de forma adequada, com os olhos voltados ao pavilhão nacional, para 
a execução do Hino Nacional Brasileiro. Em sequencia convidou as autoridades presentes 
para fazerem parte do prolongamento da mesa principal. Em seguida realizou-se a leitura 
do Decreto n°.009/2019 do Legislativo Municipal que concede Titulo Cidadão Marcondense 
ao senhor Paulo José Villalva Martins e Moção de Aplausos N°.002/2019 ao senhor Milton 
Gomes de Pinho. Em continuidade convidou o vereador Neurivan Campos da Silva para que 
fizesse o seu pronunciamento em nome da câmara Municipal de Alfredo Marcondes, na 
qualidade de autor da propositura que propiciou a presente Homenagem. Com  a Palavra o 
vereador Neurivan Campos da Silva disse que é com muita alegria e satisfação que concede 
essa homenagem ao professor Paulo e ao senhor Milton. lnicialmente parabenizou o senhor 
Milton Pinho por ser o primeiro carateca a conquistar faixa preta no município de Alfredo 
Marcondes, por ter sido um jovem empenhado nessa modalidade esportiva, sendo exemplo 
e estimulo para outros jovens, representado o município na região e até em outros estados. 
A respeito do Professor Paulo disse que poderia falar a noite inteira, que é com honra que 
entrega esse titulo, pois desde jovem esteve nessa cidade ensinando os jovens esse 
esporte, trazendo um grande aprendizado para os alunos, bem como desenvolvendo a 
disciplina, respeito, formação de caráter e interação social. Aproveitando a oportunidade fez 
um pedido a prefeita para que promova mais projetos como esse, a fim de ampliar as 
experiências educacionais e esportivas nas crianças e jovens do município. Com  a palavra 
o senhor Heitor Leme vereador de Santo Anastácio, cumprimentou a todos e agradeceu a 
Deus pela oportunidade, disse que é um prazer estar presente nesta homenagem, de mais 
um titulo cidadão que o Paulo recebeu. Em Santo Anastácio desde 1995, o sensei Paulo de 
Alvares Machado realiza esse trabalho. Agradeceu o vereador Neurivan pelo titulo e citou a 
que o Mestre  Koji  é cidadão Anastaciano de sua autoria. Parabenizou o Paulo por mais uma 
homenagem e agradeceu os vereadores pela aprovação, leu a justificativa da ausência do 
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Presidente da Câmara da cidade de Santo Anastácio e também parabenizou o senhor Milton 
e a Câmara Municipal de Alfredo Marcondes por essa homenagem. Com  a palavra o senhor 
João Monteiro de Souza representando o Deputado Estadual Mauro Bragato cumprimentou 
a todos presentes e justificou a ausência do senhor Mauro Bragato por estar em um 
compromisso agendado anteriormente, disse que se sente feliz pela homenagem ao Paulo, 
pois já o conhece a muito tempo e que ele é uma pessoa de bom caráter, honesto e digno 
desta homenagem. Também parabenizou o senhor Milton, parabenizou a Câmara de 
vereadores e agradeceu a prefeita Elza que sempre está junto com o deputado buscando 
recursos para o Município de Alfredo Marcondes. Com  a palavra o senhor JeCi Pastor da 
igreja Assembléia de Deus de Alvares Machado, cumprimentou a todos e disse que todos 
tem que respeitar esse momento, lembrou de sua amizade com o Paulo e agradeceu os 
vereadores pela aprovação desse Titulo Cidadão. Em seguida leu um versículo da bíblia e 
disse que Deus esta lhe dando vitórias. Finalizando pediu que todos ficassem de pé para 
rezar a oração do pai nosso. Com  a palavra o senhor Pedro da Silva Oliveira, presidente da 
câmara de Alvares Machado cumprimentou a todos presente e autoridades e agradeceu o 
vereador Neurivan pela homenagem e demais vereadores pela aprovação do Titulo Cidadão 
ao senhor Paulo e pela Moção de Aplausos ao senhor Milton e disse que é uma honra estar 
participando dessa homenagem, comentou o Paulo e seus projetos e desejou um feliz natal 
e feliz ano novo a todos presentes.Com  a palavra o vereador da Câmara Municipal de 
Presidente Prudente Natanael Gonzaga, agradeceu pelo convite e disse que é uma honra 
participar dessa homenagem, pois conhece o Paulo e sabe que é uma pessoa muito 
importante e competente, que vale a pena e que é exemplo, sendo a homenagem muito 
justa e merecida. Por fim parabenizou ao Professor Paulo, o senhor Milton e a todos os 
marcondenses. Também fez uso da palavra o senhor Sergio  Takamatsu,  Presidente 
Nacional da Organização de  karate  Wado-Ryu, o qual cumprimentou a todos presentes, e 
solicitou a todos que aplaudissem de pé o senhor Milton Gomes de Pinho, disse que talvez 
poucos saibam mas se não fosse o senhor Milton não estariam vivenciando esse momento, 
tenho em vista que o senhor Milton acreditou e fez de tudo para que o  karate  prosperasse 
nesse município, correu atras de local para dar aulas e incentivar o esporte, disse que é 
muito merecedor dessa homenagem e parabenizou o senhor Milton e o vereador Neurivan 
pela iniciativa. Parabenizou também o senhor Paulo pela homenagem dizendo que o 
considera como irmão, que é merecedor do titulo, pois realizam um trabalho de formiga, para 
a formação não de campeão mas de cidadãos, pois a formação de caráter esta na primeira 
linha de importância do seu trabalho e é nesse local de trabalho que se tem a recompensa 
por meio do desenvolvimento das crianças por meio da pratica esportiva e o  karate  realmente 
é uma atividade física de baixo custo e que depende do professor ter a boa vontade de 
receber as crianças, disse que eles da Wado-Ryu buscam sempre a satisfação de ver as 
crianças se tornarem bons cidadãos, como exemplo o Milton agora recebendo essa moção. 
Por fim parabenizou o senhor Milton e o Professor Paulo pelo trabalho em Alfredo 
Marcondes. Com  a palavra o senhor Paulo agradeceu a presença de todos e agradeceu a 
presença dos vereadores de Alvares Machado e ao vereador Neurivan pela autoria do Titulo 
Cidadão, agradeceu a senhora Prefeita Elza pelo apoio que tem dado ao projeto de  karate  
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na cidade e agradeceu as palavras do senhor Sergio ao senhor Milton que foram oportunas 
e muito reais pois através dele abriu as portas para o  karate  em Alfredo Marcondes, 
comentou sobre sua amizade com o Sérgio e agradeceu todas as autoridades presentes e 
a presença de sua família e todo o apoio que sua esposa e seus filhos deram em toda sua 
carreira. Ressaltou que é através desse apoio que se consegue o sucesso. Citou sobre as 
dificuldades do começo da carreira e disse que recebe com muito orgulho a essa 
homenagem e é muito gratificante se tornar cidadão marcondense. Em seguida fez uso da 
palavra o senhor Rogério representando o seu pai homenageado Milton Gomes de Pinho, 
agradeceu a todos e ao senhor Neurivan pela homenagem prestada ao seu pai e agradeceu 
as palavras do senhor Sérgio, disse que através do seu pai que era praticante de  karate  e 
que também começou a praticar e o seu pai sempre o apoiou e incentivou e que ele e sua 
família só tem a agradecer ao senhor Neurivan por essa homenagem ao seu pai. Em 
sequencia o mestre cerimonia convidou o vereador Neurivan para fazer a entrega do Titulo 
Cidadão Marcondense ao senhor Paulo José Villalva Martins e da Moção de Aplausos ao 
senhor Milton Gomes de Pinho. Na oportunidade o vereador Neurivan pediu as crianças 
presentes que fizessem a entrega das Homenagens. Não havendo mais a tratar o senhor 
presidente José Roberto  Bet,  agradeceu a presença de todos e encerrou a presente sessão 
Solene. 

Presidente: José Roberto Berti 

10 Secretário: Neurivan Campos da Silva 
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