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Sessão de especial sig-
nificado íoi a realizada on 
tem, a partir das 19 horas, 
pela Camara Municipal, 
tendo por local o Teatro 
Municipal de Ribeirão Pre 
to. Nela o Presidente Cos 
ta e Silva recebeu o titulo 
de cidadão ribeirãopreta-
no, que lhe foi conferido 
através de projeto apre-
sentado pelo ex-vereador 
Aloizio Olaia Paschoal. 

A MESA 
A mesa que dirigiu os 

trabalhos, presidida pelo 
vereador Osorio Carlos 
do Nascimento, foi consti-
tuída, alem do homenagea 
do, pelas seguintes autori 
dades: Dr. Roberto Costa 
de Abreu Sodré, Governa-
dor do Estado de São Pau 
lo; Dr. Antonio Duarte No 
gueira, Prefeito Munici-
pal de Rifceirão Preto; Dr. 
Professor Luiz Antonio da 
Gama e Silva, Ministro 
da Justiça; Dep. Rondon 
Pacheco Minis. para assun 
tos do Gabinete Civil da 
Presidência da República; 
General Jaime Portella de 
Mello, Chefe de Gabinete 
Militar da Presidencia da 
República; Paulo Salim 
Maluf, Prefeito de São' 
Paulo; Dr. Virgilio Lopes 
da Silva, Secretário do Tra 
balho e deputado José Fe 
licio Castellano, Secretá-
rio da Promoção Social. 

O PROGRAMA 
O programa da soleni-

dade de entrega do título 
ao Marechal Costa e Silva 
obedeceu a seguinte se-
quencia: a) abertura e for 
mação da mesa; b) hino 
nacional brasileiro, pela 
Orquestra Sinfônica e Co-
ral da Sociedade Litero 
Musical; c) discurso , do 
presidente da Camara, ve-
reador Osorio Carlos do 
Nascimento; d) canção do 
expedicionário, de autoria 
do Maestro Spartáco Ros-
si, numero -musical; e) en 
trega do título e da meda 
lha ao homenageado pelo 

ex-prefeito Welson Gas-
parini; f ) discurso do au-
tor do projeto de lei de ci 
dadania ribeirãopaetana, 
pelo ex-vereador Aloizio 
Olaia Paschoal; apresen-
tação de novo numero mu 
sical "Cantares de Minha 
Terra"; discurso do presi 
dente da República, Ma-
rechal Artur da Costa e Sil 
va, "Hino a Ribeirão Pre-
to", e finalmente, encer-
ramento. 

CURTA 
Relativamente curta a 

solenidade no Teatro Mu-
nicipal, com discursos rá-
pidos, claros e objetivos. 
Solenidade, entretanto, ca 
racterizada pela presen-
ça de ilustres person ilida 
des da vida publica brasi-
leira, misturada com os 
populares que foram le-
var, ao Presidente da Re-
publica, o seu aplauso por 
tê-lo como cidadão de sua 
cidade. 

DISCURSO 
Em outro local desta e-

dição podem ser encontra 
do, na integra, o discurso 
ontem pronunciado du-
rante a sessão da Camara 
Municipal — prestigiada 
pelo comparecimento da 
quase totalidade dos ve-
readores pelo presidente 
Costa e Silva. 

Prêto pela magnífica recep-
ção de que fui alvc nesta 
cidade. 

O BANQUETE 
Fatcs es.ranhos ocorre-

ram durante o banquete 
ontem realizado. As mesas 
icnde esl&avaimi aut: ridad.es 
e ccnvidadOi; não eram ser-
vidas regularmente pel ; ser 
viço de buffet. Houve ne-
cessidade de interferências 
até de pessoas ligadas: ao 
gabinete do prefeito para 
que um casal da cidade-ir-
mã San Leandro (G'alif tr-
nia-EUA) pudesse íer ser-

vido em sua mesa. Entre-
tanto, o mal organizado ser 
viço cheg:u a atender 3 
vezes sucessivamente a um 
só grupo de pess: a . Ou-
tro ponto estranho f i a 
não apresentação da or-
questra sinfônica e c:ral da 
Srciedade Li te .o Musical, 
durante o banquete. Os 
membrlcs da sociedade che-
garam a mon ar seus ins-
trumentos no palcc,, entre-
tanto!, subitamente os mú-
aicos deixaram o recinto. 
Os m^iivcs não foram ex-
plicados. 

HOMENAGEM 
DA MULHER I 
A e./pcsa do prefeito No-

gueira, da. Nair Guilher-
rnina Nogueira, ent/egou ao 
presidente C o t a e Silva, 
antes do jantar!, um quadro 
de Odila iMestriner e uml 
algum sobre a vida e c-brai 
da artista l~cal. Expjic 11 
a primeira dama ao presi-: 
dente que a homenagem j 
fera feita em nome da mu- > 
lher ribeirãepretana vez 
que Odila formou-se ixesí-n.. 
cidade e aqui desenvolve' 
suas atividades. 

O BANQUETE 
PRESIDENCIAL 
O presidente Costa e 

Silva foi homenageado com 
um banquete oferecido pe 
lo município, na Socie-
dade Recreativa, após ter 
recetido o titulo de "Cida-
dão Ribeirãopretano". A-
proximadamente 300 pes-
r ) i s especialmente convi 
dadas compareceram à 
homenagem, que contou 
com a presença da comiti 
va presidencial. A mesa do 
presidente tiveram assen-
to os ministros presentes, 
o presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado, de-
sembargador Márcio Mar-

tins, o governador, secre-
tários de Estado e o pre-
sidente da Recreativa, sr. 
Ticiano Mazeto. Termina-
do o jantar, o sr. Antonio 
Duarte Nogueira saudou 
o presidente da Republica. 

O PRESIDENTE 

Em seguida, o presidente 
UÍDU da palavra para res-
saltar a obra, desenvol-
vida pelo governo da Re-
volução e manife teu seus 
agradecimen^ s às aut r i-
dàdes e povo- de Ribeirão 


