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Govêrno Municipal
Instalação da Câmara - Eleição 
da Mesa - Posse do Prefeito e 
Vice-Prefeito - A sessão especial 

de l.o  de janeiro
0  povo ituano, pelo que tem de mais represeotativo, compareceu ao ato de insta 

lação da Câmara e posse dos titulares do Poder Executivo  Municipal.
Aí está a prova do nuoca desmentido civismo de uma população que sabe manter Qempre elevada aquela cha

ma de patriotismo legada pelos seus antepassados. Uma assistência seleta lotava in teiramente o vasto «hall» e a sala de sessões  do Paço Municipal. Preseotfr também 
a Corporação M u sicar4Uniâo dos Artistas», sob a regência 
do Maestro Belcufinè, que executou no início da sessão  
0 Hino Nacional Brasileiro, cujos últimos acordes foram abafados por calorosos aplau 
Sos.

Precisamente às 11 horas, numa pontualidade digna de nota, deu entrada na sala das sessões, o M. Juiz de Direito da Comarca, Dr. Ho rácio N eves Júnior, para presidir a sessão de instala ção do legislativo ituano. a  Sessão foi secretariada pelo sr. Luís Colanéri, secretário do expediente da Câmara, que por designação do M. Juiz de Direito procedeu também à chamada a que 
responderam todos os vereadores eleitos. 0  ilustre magistrado que procedeu à instalação da Câmara, teve e x pressões de júbilo e incenti
vo aos novos representantes, evocando o passado glorioso  desta cidade tradicional. Os vereadores proferiram jem voz alta as seguintes palavras do têrmo de compromisso constaDte do Regimento Interno: «Prometo exercer  com dedicação e lealdade o meu mandato, respeitando a lei e promovendo o bem g e ral do Município».

Em seqüência, teve início a eleição da mesa que presidirá os trabalhos legislati vos durante o ano em curso, que ficou assim constituída : Presidente, Luiz Guido; Vice- Presidente, Prof Corinto Gal- vão de Toledo, l.o Secretário Dra. Maria Lúcia Almeida de Marins e Dias; 2.o secre tário, Antonio Faustino Filho. 
Essa votação foi descoberta, de acordo com o dispôsto na Lei n. 2550, de 13 de janeiro de 1954, que altera dispositivo da Lei Orgânica dos Municípios. Os representantes da oposição, em número de

quatro, votaram em branco.Empossada a mesa, o dr. Hcrácio N eves Júnior deu por encerrada a sua missão. Tanto as egrégias autoridades como as exmas famílias a o povo que se comprimia nos amplos salões do Paço, não regatearam aplausos fartos e vibrantes à nova Câmara legalmente constituída.
A Sessão Especial
Dando início à l . a  sessão  especial desta legislatura, o sr. Presidente Luiz Guido proferiu palavras de agrade cimeotos aos nobres representantes que o reconduziram  à direção dos trabalhos l e gislativos, cargo que S. Ex- cia. exerceu com prudência e brilho nos quatro anos da legislatura passadaAto Jcontínuo, comparece  raro ao recinto os srs. Gali- leu Bicudo e Cap. Evandro Mureb, respectivamente Prefeito e Vice Prefeito eleitos, que foram introduzidos na sala das sessões por uma comissão especial integrada pelos vereadores Antonio Faustino Filho e Abilio Sávi.Os titulares do Executivo  Municipal prestaram o compromisso de estilo sob as mais vivas demonstrações de simpatia e aplausos gerais dos presentes.Uma vez empossados nos seus cargos o prefeito e seu  substituto legal, fez uso da palavra a jovem dra. Maria Lúcia Almeida de Marins e Dias, que leu um belo discurso, do qual publicamos alguns tópicos em outro local. A simpática oradora foi vivamente ovacionada. Falou em seqüência o vereador Lázaro Alves de Oliveira, talentoso representante, com larga folha de serviços prestados ao Município nas duas legislaturas anteriores. Dêsse trabalho também publicamos alguns trechos nêste jornal. Mereceu ao terminar o sr. Lázaro Alves de Oliveira efusivas palmas do seleto  auditório.

A oposição
Encerrando a série de dis

cursos, falou o representante  da oposição sr. Joaquim Gal- vão de F. Pacheco Jr.
Encerrando os trabalhos, o sr. Luiz Guido agradeceu as

elogiosas referências feitas peio M. Juiz de Direito da Comarca à Câmara Municipal de itu, e requereu a inser
ção na ata de um voto de congratulações com S. Excia. recebendo o gesto simpático do Presidente, aprovação  
unânime do plenário.De acôrdo com o Regimento Interno, foi designada a l.a sessão ordinária, que se  
realizará a 3 de fevereiro p futuro, para se  proceder à eleição das Comissões T écni
cas Permanentes.

Dentre as pessoas que compareceram ao ato da instalação do legislativo e posse do executivo, a nossa  reportagem conseguiu anotar os seguinfes nomes : Dr. Ho- rácio N eves Júnior, Juiz de Direito da Comarca; Dr. João  Evangelista Bueno, Promotor Público; Pe Dr. Benigno Brito Costa, Vigário daParóquia; Pe. Frei \driano O. C., Prior 
do Convento do Carmo; Dr. Luiz Bicudo Jr e Sra ; Luiz Gonzaga Bicudo e Sra. Dr. Luis Batista, Diretor do DPL; Drv Gabriel Nereu de Amo- rim Alves, do Centro de Saúde locai; Coronel Antonio Vieira Ferreira, comandante  do Regimento Deodoro; Co ronel Roberto de Carvalho  Martins; Capitão Lauro Araújo; Prof. Mansueto Santoro, 
funcionário da Fazenda Estadual; Mario Lobo Baracho, agente dos Correios e Telégrafos; Dr. Décio Scavasin, 
advogado e ex vereador,Joaquim Luiz Bispo, correspondente do 0  Estado de S. Pau

lo; Oswaldo Walter Tossi, correspondente do Diário de S. Paulo; Prof. João dos Santos Bispo, Diretor do Co legio Estadual e Escola Normal Regente Feijó de Itu; Prof. Farid Pedro Sawaya, Inspector Escolar; Prof. Fio rassú F. dos Santos, Diretor do G. E. Cesário Mota; Dr. Salatiel Vaz de Toledo, ad vogado; Prof Joaquim Moreira; Vítor Bombana, geren  te dos Escritórios da CESP e 
R.. Prof Olavo Valente de Almeida; Manuel Ramos, sub delegado de Policia. Luiz Bruni, ex-vereador; Sra. Cap. Mureb; Sra Galileu Bicudo e 
filhos; Francisco Simoni; Ma- rius Amirat Braga, Manuel dos Satos Oliveira. Lauro Mareei no Araújo, João Espirito Santo, funcionários municipais e muitos outros.

Trêcho do discurso profe
rido pela dra. Maria Lúcia Almeida de Marins e Dias na sessão de instalação da Câmara e posse do Prefeito e Vice-Prefeito :

«Por gesto cavalheiresco  do exmo. sr. prefeito e vice-  prefeito eleitos e mais dos meus pares do Partido Trabalhista Brasileiro, quiseram  os fados recaísse  sôbre mim o menos votado dê quantos vereadores aqui presentes, a honrosa incumbência de pro
ferir nesta augusta Casa, o discurso de posse. A minha aquiescência ao encargo é atribuída ao fato de aceitá-lo, não como homenagem à humildade de minha pessoa, que bem pouco m erece e nada pleiteia, porém, como elegante manifestação de

simpatia à primeira mulher que ousa tomar assento no legislativo ituano. Pelo que vos agradeço, senhores do executivo e companheiros de bancada, {atribuição que me confiastes, a qual sobremaneira me distingue e orgulha. Da modéstia de minha banca tíe advocacia, muitas vezes  tenho sido afastada pela  bondade de amigos, para missões mui honrosas ; e n tretanto, ser-me-ía difícil en
contrar alguma que a pre sente ultrapassasse ou siquer 
igualasse. E porisso vos sou grata, nobre prefeito e vice- prefeito e ilustrados edis, e vos asseguro que {tudo farei por desempenhar o meu en
cargo, se não à altura de vossos talentos, ao menos na medida exata de minhas pjbres forças parcos recursos oratórios. — Senhoras 
e S en h o res:

Por certo, nesta data, talvez precisamente nesfhora,outros  
prefeitos e vereadores se empossam em suas Câmaras, pelo interior de nosso Estado. Contudo, bam poucos, dentre tantos, poderão ostentar à posteridade a ufanía de terem  sido ungidos para^ os cargos eletivos da cidade de Itu. E isso vos digo sem qualquer 
bairrismo, certo é que não sou aqui nascida, mas pela exata compreensão da res- ponsabilidade^que recái sôbre 
vós, chefes do executivo, e sôbre todos nós, colegas de Câmara, que pertencem os a estas duas esferas de poderes, nesta terra. O Parlamento  
ituano é qualquer coisa de expressivo no patrimônio histórico da nação. E o lugar 
que ocupa nas páginas mestras da História não lh e jo i  cedido gratuitamente mas foi adquirido com sacrifício, com ar* rançadas de glória, com heroicidade e sobretudo 
através de atitudes dignas e coerentes, sempre na defesa  dos mais nobilitantes princí
pios. Ê porisso que vos afirmo, sem medo de exagerar, que 
se  muitos hoje se  empossam, poucos irão prestar contas de seu mandato ao Estado e à Pátria como os vereadores  
ituanos.

No conhecimento exato  
dêsses deveres é que nos preparamos para cumpri-los. Nem seriamos dignos de aqui 
pisarmos se  não fôsse essa  maneira de encarar os postos aos quais fomos trazidos pelo eleitorado no pleito de 3 de Outubro. Com êsse pensamen
to, saberemos de antemão que haverá compensação  para os nossos esforços. E a crôa ambicionada já nos engalana desde as e le ições  : só nos resta fazer por m e
recê-la...”

** ¥
Trêcho inicial da oração  pronunciada pelo vereador  Lázaro Alves de Oliveira, a l.o de janeiro corrente, quando da instalação da Câmara e posse do Prefeito e Vice- 

Prefeito de itu.
«Sr. Presidente, Ilustres 

Colegas :
Iniciamos hoje mais um quatriênio de vida legislativa, 

aliás o terceiro após a volta do país ao regime democrático. Aqui estamos ainda sob os rescaldos de uma luta recente, que exacerbou as paixões e produziu sulcos
(Continua na 6.a página)

I
I Dr. Uinçenzo Inglçse

Completará mais um aniversário nata- 
lício no próxim o dia 7 de Fevereiro, o 
estim ado Diretor Superintendente da Cia, 
Fiação e Tecelagem  São Pedro, dr. Vincenzo 
Inglese.

Figura inteiram ente voltada ao mundo 
das cifras, possuidor de uma vibrante per
sonalidade, destaca-se todavia pela m agna
nim idade do seu coração, sem pre voltado  
para as causas nobres em prol da classe 
proletaria.

Sua atuação como diretor da São 
Pedro, desde que Itu teve a ventura de 
possuí-lo á frente dos destinos de um dos 
mais proem inentes parques fabris do estado, 
sem pre se evidenciou por um carater 
em inentem ente social e ao lado do distinto  
Com. Guelpa, sem pre se constituiu por 
uma atividade invejável.

Ao registrarm os sua data festiva, que
remos expressar os nossos mais cordiais 
cum prim entos ao digno aniversariante, 
augurando-lhe em companhia de sua família 
os mais ardentes votos de uma vida repleta  
das m ais caras felicidades.
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Da. Matilde de 
Campos Falcato

A creche da Cia. São r Pedi o, pelos seus representantes  
diretos — os pequenos — estará festejando efusivamente a data de 19 de F evereiro próximo, pelo transcurso do natalício de sua querida mãezinha da. Matilde.Desde os primórdios da instalação dessa obra de grande benemerência social, 
lá está a distinta diretora, sempre com um sorriso a bailar nos lábios, a atender pressurosa os seus pequeni nos, dando uma assistência  maternal àquelas criaturinhas, que alí são deixadas com carinho — mais despreocupação, pelas suas mães em as horas de 6erviço. E’ que as operárias da Cia. São Pedro conhecem  o devotamento  que a bondosa da. Matilde 
consagra aos seus queridos rebentos, dirigindo, orientando e se  desdobrando para que esses pequenos encon  trem naquela casa todo o desvelo necessárioEssa a razão que a data do seu natalício lhe propiciará o ensejo de receber as melhores homenagens dos pequenos e de suas mães, que tributarão a essa  senhora a expressão sincera de sua gratidão.Também o nosso órgão que  sempre segue com interesse  as realizações da Cia. São Pedro se  junta ás congratulações que serão apresentadas a diretora da Creche S. Pedro, desejando-lhe em família, toda a sorte de venturas.

Dr. Felipe NagibíCOOPERATIVA DE C O N S U MO  DOS OPERÁRIOS E

Inês Carmen
A  graciosa In ês  Oartnen, 

filha dileta do nosso esti* 
mado am igo  Francisco Nar 
d y  e de sua exm a. esposa, 
festejará no próximo dia 21 
de Fevereiro a sua data 
n a ta lic ia .

O transcurso dessa efe
méride será o m otivo de 
mais uma das agradáveis  
reuniões que o distinto c i
rurgião dentista da S. Pe
dro proporciona ás pessoas 
de suas relações, traduzindo  
assim  a alegria dêsse grato  
acontecimento.

O <0 Trabalhador» se 
associa aos muitos parabéns 
que a ri dente Inezinha re
ceberá por certo nêsse dia, 
augurando-lhe ao lado dos 
seus genitores uma vida 
plena das mais promissoras 
realizações.

José Barderi
A data de 6 de Fevereiro  próximo assinala mais um natalício do mui estimado caixa dos Escritórios da Cia. São Tedro, sr. José Barderi.Elemento que se  destaca pela sua alta personalidade, irapõe-se no meio proletário pela sua distinção, sendo por 

essas qualidades também muito estimado pelos seus patrões.
Ao registrarmos seu gene- tlíaco, formulamos votos que sua data festiva se  repita por muitos anos.

Chebel
O calendário da cidade 

registra com caracteres 
indeléveis a data de 23 
de Fevereiro, por assina
lar ela o transcurso do 
aniversário do dr. Chebel.

Como médico, é o ilus
tre clínico o digno suces 
sor do dr. Graciano Ge- 
ribelo, herdando aquela 
qualidade de transformar 
a medicina em sublim e 
sacerdócio, apanágio da
quele saudoso clínico da 
terra.

Em sua atividade polí
tica, sem pre se fez notar 
o espírito ponderado e 
prudente, imprimindo ás 
suas ações o ato de bem  
servir e nunca ser servi
do.

Sua adm inistração como 
prefeito municipal, finda 
a 31 de Dezembro, foi o 
testem unho do quanto a 
cidade lhe ficou a dever 
pelas grandes obras rea
lizadas, dentro de um es
pírito de ordem e hones
tidade . Ao deixar seu 
govêrno, o dr. Chebel se 
encontrou ladeado pelos 
vereadores, funcionários 
da Prefeitura e pela apro
vação popular que mais 
uma vez o consagrou nas 
urnas, como o vereador 
mais votado do munici- 
pio.

Êsse é o aniversariante 
que receberá no seu dia 
de anos a consagração sincera do povo, que mais 
uma vez lhe testem unha
rá o apreço de sua e sti
ma, formulando-lhe calo
rosos votos de felicidades 
em companhia de sua 
virtuosa esposa.

Parabéns d r . Chebel — 
«Ad m uitos anos».

Aniversário da Rádio 
Cacique

Transcorre a 7 de F evereiro próximo o aniversário da Rádio Cacique.No transcurso do seu  s e gundo aniversário, essa  vibrante emissora, que se  en 
contra em franco progresso, vê seu auditório instalado em magnífico salão proprio á Rua 7 de Setembro, proporcionando aos seus inúmeros ouvintes programas sempre selecionados e ótimamente dirigidos.

Acompanhando o progresso  das emissoras da Capital, a Rádio Cacique iniciou nesta sua curta fase de existêDcia, a apresentação de programações com renomados astros radiofônicos da Capital, rece  bendo por isso a consagração do povo desta e das cidades vizinhas.Ao nos congratularmos com mais essa vitória da Emissora Cacique, apresentamos aos seus dirigentes Faustino Fi 
lho e Barranqueiros os nossos mais cordiais cumprimentos, desejando-lhe sempre toda sorte de prosperidade.

EMPREGADOS DA CIA. SÃO PEDRO LTDA.
Sede Social : Rua 21 de Abril n. 153 — Municipio de Itu — E. de São Paulo 
Dossier no.S.E .R . n. 2.106 em 15 de Outubro de 1944 — Carta no D.A.C. n. 323

Número de Associados : 822 Número de Q uotas-Partes: 841
Resumo do Balanço Geral em 31 de Dezembro de 1955

ATIVO
VALORES IMOBILIZADOS

Moveis "e UtensíliosImpressosSemoventesVasilhamesVeículosGastos de Instalações

36.567,60950,00
9.550.00 2.603,50
6.040.00 239,10 ü 55.950,20

VALORES DISPONÍVEIS

Bancos, C/ Movimento Caixa 8.195,30101.197,90 109.393,20
VALORES REALIZÁVEIS

Associados, C/ Capital Estoque de Mercadorias em31/12/1955Cauções
Cooperados C/ Consumo Cooperados C/ Prazo

5.225,00
548.352,20300,00

3.423.460,0014.116,10 3.991.453,30
CONTAS DE RESULTADO PENDENTE

Prêmios de Seguros a Vencer  Contencioso 4.095,60
2.371,10 6.466,70

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Valores Segurados Domínio Util 152.370,0020.820,00 173.190,00 4.336.453,40
PASSIVO

RESPONSABILIDADE
Fornecedores  
I. A. P. dos Comerciários 
Credores por Consignações Contas a Pagar 
Juros do Capital Realizado : de Exercícios anteriores:5.039,30 deste Exercício 4.905,50 

Cia. |F. T. ;S. Pedro «C/ adiantamentos

810.224,40 5.300,00 15 067,50 1.734,20

9.944,80
2.736.142,90 3578.413,80

1

CONTA DE CAPITAL

CapitalPela subscrição de 841 quotas- partes 84.100,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO

Retôrno a Distribuir:Do Exercício Anterior 91.356,14 Deste Exercício 232.470,10 323.826,24
FUNDOS DIVERSOS

Fundo de Reserva Legal Fundo de Depreciação  Fundo de Assistência Social Fundo de Serviços Odontológicos Fundo P/ Amortização do Ativo

132.152,2512.248,20
6.999,7123.152,10
2.371,10 176.923,36

CONTAS D í  COMPENSAÇÃO

Contratos de Seguros  Bens de Terceiros 152.370,0020,820.00 173.190;00 4.336.453,40
Conselho de Administração Conselho Fiscal —  Membros Suplentes

Frmanno Ammirandoli Gustavo Scarda Inácio dc Souza Ferraz Presidente
Antônio Lourençato r k e n te  B a n M n Í  Án^ °  ^ a b a ju in i  

Secretário Antônio de Paula Leite
L u iz  Guido 

Gerente
Manoel da Silva  Francisco Simoni — Guarda-Livros Conselheiro Reg. no C. R. C. SP n. 981
Silvio Busdraghi Reg* no S. E. C. n. 4.889* 

Conselheiro


