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Concedo ao inventor do Sistonia 
COL do Ignição, Sr. Roborto Bi 
anchi o título de "Cidadão Jo- 
seense"»

k câmara M\micipal de São José dos Campos apro 

va 0 soguinte Decroto Legislativo:
Artigo 1* - Pica concedido ao cidadão Roberto/ 

Bianchi, invontor do Sistema COL do Ignição, o título de "ci 

dadão joseense".

Artigo - Este Decreto Legislativo entra em 

" vi£0r na data da sua publicação.

Sala das Sessões, 16 de Junho de 198l.

TuSv\çí\ __ ^ Cyrillo Paes

A COMISSÃO DE“ iVOT' CoílA-l^<OiÍ Vereador - PDS.

I

Palt«l» Jilt.lfll. K»blH«h.li - Af.tio Pm., » - Fe.s tl-óSM - C 133 • Sd. iat* dol Canpsi S.P.

Vereador
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PROJETO DE LEI N» 

PROCESSO N9

Dispõe sobre a concessão de 

título de cidadão joseense/ 

Sr. fioberto Biancbi

ASSESSORIA JURÍDICA

Em atendimento ao § lc do art. 141 do R*I., há neoe^ 

sidade da jurjtada do "Curriculum ^itae" do homenageado. Satisfei 

ts essa exigência o projeto encontra-se em condições de ser apr^ 

ciado pelo Plenário.

Devemos ainda alertar, que por uma questão de técnica 

legislativa, todo e qualquer menção ao homenageado, tais como tií 

tulos, cognomes ou realizações, deverão constar de seu "Curriou- 

lum Vitae" e nao do corpo do Decreto concessivo.

É o parecer, sob censura

S£o Josá dos Ceimpos, 23/06/81

/

T
CARLOS XAVIER DE OLIVEIRA

Palâ.l. Jut«*1liis Kubltt.li.il . PfBÇ. Alento P.rto, ff . Foii. tt-tfM • C. P. tn • S4« J«i< <!«• C.npot-S.P,

Vereador
é

Povo



CÜRRICULÜK-VITiE DO SR. ROBERTO BIAKCHI

O Sr. ROBERTO BIANCEI, inventor do sistema COL de 

ignição} é natural da cidade de lndaiatu'ba-SF) onde nasceu a 

4 de outubro de 1925» sendo seus pais o sr. Jeremias Bianohi e 

D> Haria Eteília Bianohi.

Fez o oiirao primário em Sorocaba^ onde também fre_ 

quentou escola técnica mantida pela Estrada de Ferro Sorooaba- 

na para filhos de seus empregados, a que teve direito pelo fa

to de seu pai trabalhar nessa ferrovia.

Sua primeira profissão foi a de telegrafista, mas 

logo se formou em eletrotécnioa-mecanica, profissão que pas-/ 

sou a exercer na E. F. Sorocabana (hoje FEPASã), na categoria/ 

de artífice.

For seus dotes de inteligência e inegável vocaçao 

para a profissão que abraçou, foi escolhido por aquela ferrovia 

para trabalhar juntamente com os técnicos norte-americanos na 

implantação das locomotivas elétricas na antiga E. F. Sorocaba 

na.

Feia competência e grande experiência no ramo de 

sua profissão, foi contratado para serviços técnicos da afama

da e tradicional firma Cassio Muniz, pioneira como revendedora 

da linha de veículos Chevrolet no Brasil, ocasião em que se 

peoializou também em eletricidade de veículos automotores, ser^ 

vindo-ee de convênio que a Cassio Mmiz mantinha com a General 

Motors do Brasil.

Depois da Cassio Muniz 3/A, trabalhou na Compaiiia 

Tobias de Barros, revendedora dos oarros Cadilac e na Coinpa-/ 

nhia Auto Geral S/A, revendedora dos carros Faokard e Hudson.

Vereadgr
é

Povo

P.lâcl. J.is.llao K«bi)(cb.k - Praça AloMo P.ao, 2Ç - F.iia U-UM • C. P. 213 • SS« JoiÇ <fei Canpoi-S.P.
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Desejando dedicar-se ezclusivamente a mecanica de 

automóvel, na qual ae aprimorou e ganhou grande experiência, 

solveu trabalhar por conta própria, abrindo oficina em Csasco, 

neste Estado, oferecendo diretamente aos clientes, seus prest^ 

nos em mecânica e eletricidade para automóveis»

Foi nessa epoca que começou a se interessar pela/ 

idéia da invenção de um sistema que viesse dar dupla potência/ 

aos motores de veícxilos, propiciando maior rendimento dos com- 

biistíveis usados (gasolina, álcool, etc), cujo emprego trans-/ 

oende a sisçles economia para os proprietários de veículos, pa 

ra ae tornar um feito patriótico, nesta quadra de dificuldades 

enfrentadas pela Nação, com o encarecimento do petróleo impor

tado.

Qn 195®» por motivo de saúde, veio para São José / 

dos Campos, onde se estabeleceu na rua Romeu Camevalli, com a 

firma denominada Auto-Eletro General, passando a oferecer seus 

prestimos aos motoristas locais.

Nessa ocasião foi assistente da Radio Firatininga/ 

e correspondente da "Folha de S. Paulo", por tres anos. Criou- 

empresa de publicidade, juntamente com o jornal "Diário de São 

José dos Campos" e Radio Firatininga, tendo promovido pesqui-/ 

sas de opinião pública sobre assuntos de interesse, que merec^ 

ram o apoio das autoridades, das indústrias, do povo e da im-/ 

prensa.

Foi contratado, certa vez, pela Fetrobrás, para re 

solver problemas apresentados por navios rebocadores, no termi 

nal de São Sebastião, para sanar defeitos técnicos de dificil- 

solução.

Emprestou sua colaboração ao INPE-Instituto de Pe^ 

quisas Efepaciais, contratado para administrar setor de alta-,ten 

são do laboratório de rastreamento de satélites, em Cachoeira/

Palãel. Ksblliaksk - Profo Alonao P.no, S9 • Fgn* H 65W - C. P. 133 • Sdo iaii d.f Caapei-S.P.

Vereador
e

Povo
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<^^dmcíta t.y^unfhf^Kz/ (Á (:::;^úd c^J S
Paulista. Frequentou conferência sobre segurança nacional,re^ 

lizada pelo II Exército, na Fondação Valeparaibana de Ensino,- 

em 1968 e participou da Semana de Estudos Comunitários, em ou

tubro de 1969» na Faculdade de Direito.

Sn 1973» quando o preço do petróleo começou a subir 

vertiginosamente, iniciou suas pesquisas, que resultaram 0 Rea_ 

tor CCEL, registrado no Ministério da Indústria e Comércio, em 

13.11.1975, sob n® 7507534.

0 invento partiu da observação do sistema de igni-/ 

ção dos veículos, que ainda são os mesmos de I885, aperfeiçoa

do com os restritos recursos técnicos em I9O6, pelo engenheiro 

Henry Ford, que à luz dos avanços técnicos atuais, é um siste

ma obsoleto, destoando de outros componentes dos veículos, que 

são de alta e sofisticada técnica.

Dessa observação e de sua experiência em eletrici

dade, surgiu o Reator COL, sintetizando alta tecnologia, que 

além de beneficiar a duração dos motores, oferece as seguintes 

e estimáveis vantagens» economia de até 30^ de combustível, se 

ja gasolina ou álcool| descarbonizaçao e aumento de potência / 

do motori partidas instantaneas e maior sustentação das marchas 

retomada mais rápida de velocidade nas mudanças; aumento da v<i 

da útil das velas, etc.

Vereador

Povo

Pfliâel. Jeic.lln. Kvbltfchek • Praça Aíenie Pana, 29 - Fone 22-9SM - C. P. 239 • 5âa Jo,9 dei Conpei-S.P.
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SEÇAO LIVRE

- CONTESTAÇÃO A REDE GLOBO DE TV -
COl — CtetremoQn^rko» IWc. »«>o p^»**«t* d*<ÍQftxfto COWT6STA* o r«por»OB«<n opr*««nToâ9 pplo tV OíO^ no programo "FANTA5TICO".
•“•O Ackto do d*a 7/6'V. afondo ocutov o $(STEMA COi d« prod«Ho froudvl«n>o • procurando donogrí*Io. olndo moi» psrarou ob«urd«m*ri»o o »ou rool voler do etrile' 
00 COr»um»dor. 1
) — A «ovípo do SISTEMA COl. pofonr«i n.^i 7ÍC7ÜÁ 03. M.75) • 790037 (I7.3.79K foi (nilmodo p«1o P80C0N*SP poro po*l>«Wr do um »otro io6r» «eonemto
do eombutitvol. r>c oOlo do Vorgo Ind. d# Awro Po<o> no Ododo do Llmolrp^SP. no% dio» 97 o 28 do melo p.p. O rofor>do io«lo fe> ocomgonhado per 04POC>e<l»- 
iQi do P80C0N. do oQuIpo '4 8edoi~ oldm doa lornollitos do tílodo TV,
3.s) - Ocorrpctdldoporooft roílof, foi um ^fculodo inor<o GOt-81, d# duplo carbure^de Anioi da edopro(d« do SISTEMA COL, otTocorre Í02 num porcurtodo 
mol» ou mone« 50KM,. eu morvoa. om oafrodo nOo plone (rro<he oniro Llmoko o Mpgl Wlrim), l9<S/llfro dogeiollno ApOa 0 l>ulofocAo do Suiomo COl ne moimo 
irocKodo otirodo, ocorre*>oiTo fox l7Km./Kiro do geiollne. Em ambot porcuraoi prfporofPno» do loito finol, 0 «olculo conduilu 09 poiiooa Sr. Roborie Blanphl 
(invonfoO. o rPçnlce Roíi. de Sftiomo Cal 0 e Eng.^ Emfiie da oqufpo Ovptre Rpdot, $0 opd» oilo proporo(do. o carro ontroguo d oqulpo avoliadoro poro o corri
do na pifto do Proioa Vorgaa
3 • A roforidc roperiogom do TV moiirou 001 notioi cidodftoi. um loUo foHo ne AuTOdrome do Jecoropqgvô-Ai., tõiio o»to. do qucI nOo Tomo» noiMicodaa do 
»uo 9xi%Hr<ic o do moimo ndo pcrfl<lpondo nom moimo um fécnico com cenhoclmonio do Siilomo COl. Croí, oqui cebo rtatoivor quo. le 0 SiHemc COl Touo 
lúnpfoamonto ocopTedo 00 cerro iredlclonol. n6t fidomoa miihoroí d« rtvondedoroí por oilo Iroiif. ferèm, pouco* o Mloioi ide oi noitoi roproiorv»onie«, quo 
incluKvo loui lOcnlcoi colocodoroi rocobom orl*mo(doooiiiif4AciadoCOl
4 — O Sr. S^orip liarxbi. |ó colocou om clcculocdo nec*anei opreilmodomonio 30 000 opar«lhe» COl, o. peuu^ coMonoido docloro^dei 6XPONTA,NíAS do
coAuimidera» lOiíi^oHei. pofiee» 01*01 pertonconhot ae« mela Wirtodoa nlvoJi aO<io*OCOndmkOi de ne$40 lecrodede
5 ai — A reporte^m do ' Eaniàiuco' ckov Cindo 0 Siiremo Col, como •imilor do eurre preduio do proco. »#nde que e roolídodo do *o>er 0 eieiemonre o Inverie 
produz eata due efreuOa de teu fobr«cenre ir Armpndo Pe^Hni tarp aondo procotiodo detde *8 9'80 na 3.e Vare Oue* de Cerre^edcrio Getel do Tutrlce SP 
pelo Sul América AAercoi ♦ Parer>Pet S-C Ude. pelo utdínaçAodo um Siiremo M Pe*onleedo. aueéoS«a»eme COl
d.e) — Oevemot lembrer lambém.que lnfeTltm«rtte 0 leofoiocio quortdo conaiderodo noclor>cl. rem oue onUnfor umo verdodolroguerrq como e hiildrlq de Oo* 
vid e Colioi tende eate. ea multir>ociongia do tetor que dominem c noato compo de 0(do cem aeu poderio oeondmlco, Porém metmot peQuer>o» cerne Devíd. 
mot Crpço» 0 &ei/i. luledo per 12 onea pere prever elgumo cqlie. e ae neda hcuvette perp prqver. cromot que jd renome* tido bonldoa pelot prOprie* contumi* 
dorea

Por itao, *tnUmo nea fer/rvelmenre ln|urlodoi pelo referido reperiogem e engonedot per equele* que net fkerom permonecer 2diei no cidode de Umelro SP., > 
e lem 0 menor eeniid«ra<do proMuionol • humane, promovem outro reportogem aem ea maiore* e reeit detolboa té<nlcot,

Ndo pederlomo» emudecer perente vmo reportogem qve e ndi de Siittmo COL, oflgurog*ae como 'Ponroitlcomento' lohdencioae,

COL — IGNIÇÕES Eletromagnéticas itOA.
Av. Or, Nelten 0'o v ila. 973 —> S. <1.* Campe* • $P. 

COC - 43.449,808/0001-29 
Pene. (0123S 23.1833 e 220-943
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Em 01 de julho de 1.981

Of ? n»

Ilustríssimo Senhor

Temos 3 honra de levar ao conhecimento de 

Vossa Senhoria, que esta Ediiidade em reconhecimento aos bons e Ines 

timáveis serviços prestados a cidade de São José dos Campos aprovou- 

projeto de decreto legislativo, de autoria do vereador Cyrillo Gonçal 

ves Paes Filho, concedendo-1he o titulo de "Cidadão Joseense".

A outorga da homenagem se dará em sessão- 

solene especia 1 mente convocada para esse fim. Em consequência, soli

citamos sua especral fineza no sentido de entrar em contato com a Di 

retoria desta Casa para acerto de data da solenidade.

Ao feliz ensejo, externamos-1he os protes 

tos de elevada estima e profunda cons ideraçao.

JOSÉ LUIZ O OE ALMEIDA 

ente

I Imo. Sr.

ROBERTO BIANCHO

Av, Or. Nelson DMvIIa, 573

Nesta

Vereador
é

Povo
Kakllttkali . frmçm Aíooo Paii, j» . F«„( tj tsói . C. p, (3J . Sa« Jet* d», Ca»poi-S.P,
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SUBSTITUriTO AO PPOJETO DE DECHETO LEGISLATIVO N9 04

Concede o Título de "Cidadão Jo- 

seense"ao Senhor ROBERTO BIANCHI.

A MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS apro

va o áeguinte Decreto Legislativo:

AKT. 19 - Fica ccfficedido o Título de "Cidadao- 

Joseense" ao Senhor BCBERTO BIANCMI.

AKT. 29 - Este Decreto Legislativo entrara esn 

vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 25 de junho de 1.981

amovak em IISCUSSÀ* OHICA
VEREADOR CYRTLLO PAES (PDS)

Vorsador
é

Povo

Patãelo Jviaoliao KsblKckak • Profo Aleaio Ptno, ü ■ F«nt ZI-6SW - C. P. <33 • Sõa Jxé dof Campoi-S.P.



ü1:. ..'ZSii:.: iUZ.

A Câmara Municipal de Sõo José dos Campos estará reunida 

solenemente no próximo dia 16 de outubro, às 20:00 horas, para outorga 

do título de "Cidadão Joseense" ao senhor Roberto Bionchi, inventor do 

Sistema COL de Ignição.

Sentir-nos-emos honrados com a presença de Vossa Excelência 

e a de suo família.

Câmara Municipal de São José dos Campos 

José Luiz Carvalho de Almeida
Presidento

Vereador



^refeUura 9e cJõa ^dsè êiS &amp6s 

Saixe gaitai 204 
£slaSe S» clã» jOau/»

Carta n9 064/SO/81

Pli. OÍi__ 

aos 19 de outubro'_3e'

Exmo S r.

Vereador José Luiz Carvalho de Almeida 

DD. Presidente da

câmara Municipal de Sao José dos Campos

Agradeço a amabilidade de 

Vossa Excelência pelo convite para as solenidades do dia 16

de outubro p.p., onde foi outorgado o título de "Cidadão Jo

seense" ao Sr. Roberto Bianchi, inventor do Sistema COL de 
nição.

Apresento-lhe minhas escu

sas pelo nao comparecimento, pois compromissos anteriormente 

assumidos e inadiável impossibilitou-me de comparecer.

Aproveito a oportunidade pa 

ra reiterar ã Vossa Excelência protestos de elevada estima e 

conside raçao.

Atenciosamente

EngÇ Jorge Anconio Sawaya

Secretário de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente

.4 A^QUIVE^SE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUUNIA-^,
ESTADO DE SAO PAULO

Ofício n9 34/81/AAE/mhzp 

Palãcio 28 de Fevereiro, 15 de Outubro de 1981.

Senhor Presidente:

Dirijo-me a V.Excia agradecendo ao honroso convite 

para assistir a justa homenagem a ser prestada ao ilustre inventor , 
senhor Roberto Bianchi, como também parabenizar esta Casa por tão 

brilhante iniciativa, mas em vista de compromissos assumidos anteri
ormente não poderei comparecer.

Aproveito o ensejo para renovar os protestos da 

mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente

^^GTRaTdO JOSF BALLONE 

Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

Vereador José Luiz Carvalho de Almeida 

DD. Presidente da Camara Municipal de 

São José dos Campos

-A
arquive-se
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Ayrt/lttft t/f > A, f ./-.t / S Cl l r í/(li 6 , í í< í/c’ OuíuL^ICI tíl’ lOSI
e.»AH>»jr t f (.•' > >*M4 * I ' 14

C. ?67/8 I (jp.

Ai>

[ X{' I’ C(' n f t i S niic .v^<’ii/io'(

Joi? fít *1 vfi ríi <• l/l’ A('llll, / i/ít

t>P. P-1 (’i i (ic n i <’ ({<x CáiiuTid M(í n < c i C t/c SJCampos 

W E S T A

S t’íl/ic'1 Pl f 5 ( c/cil /■(’ ,

H(;ii'in(/i' ooin o rrnvitc pa'uj pcifi t < c (pa^i dn 6ci- 

òdo òoCcnc pfiocj,iamada po,i cjsn t/tí|iia Cámít^n Mttutctpaf panct fi/t- 

<• {((iiCr </i‘ "Pti/ítf/atr JpiccHic" ao Scn/fO/t ROBERTO 8IANC//I 

Imvc.míoa do Sdòtcma COL dc. Ignição, e não podendo compaxeccfi 1
pi,'t 0 onip lom (ói (’> íT .V .stiiHt í/o j aii f c i/fimc h f f , /■«•ii/io a iatli^a

qao dc apxaciil^ax o Sciiliox JOSC LVUARVC ALVCS CARVOSO, Aiicòiofi
dc KcCaçcci PubCicas dcisa Adm i n i i I'taçao, (juc flaz a '
dc mc X cpx (’ i (’»t f iV? .

A^'ia(/i,(’fíii/o fi dc^cAcnc.ia do convite c j^ofimu- 

fondo votos dc nw< to ca/to n/ixo a beta pHomoçno, apfiovelto a o- 

poxtu>LÍdadc pana ncitcnan pxotesloò de elevada ('it-ima e apneço.

Atencloòamente,

aqal.m Be.vltac.qua 

Pfie^eito
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Düla__ du - - OUTUBRO ____ (IC! 1Ü

pIs.. data. -/-

ENDEREÇO

DESTINO;

N.0_____________
EXM9.SR. JOSÉ LUIZ CARVALHO DE ALMEIDA

H*.

DD. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE

12200 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP

Número pl.

TENHO GRATO PRAZER ACUSAR AMÃVEL CONVITE PARA SESSÃO 

SOLENE ENTREGA TITULO "CIDADÃO JOSEENSE" SENHOR RO - 

BERTO BIANCHI pt AGRADECENDO GENTILEZA CONVITE vg 

DESEJO TRANSMITIR ATRAVÉS VOSSÊNCIA SINCERAS CONGRA

TULAÇÕES ILUSTRE HOMENAGEADO MERECIDA OUTORGA pt COR 

DIAIS SAUDAÇÕES vg

JANPÃRrQ^ MANTELLI NE1 

PRESIDENTE

PD/cd.-

PARA MAIOR FACILtOADE DE TRANSMISSÃO, ESTA FÓRMULA DEVE SER DACTILOORAFAOA
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COMPOSIÇÃO DA MESA DA SESSÃO SOLENE DE 16 DE OUTOBRO DE 1981

01 - JOSÉ EDUÃEDO ALVES CARDOSO (Representarido o sr. Prefeito Municipal)

02 - 19 Ten. DARCIO FERNANDES OLIVEIRA - Representando o Ccmandante da -

Polícia Rodoviária V.Paraíba)

03 - ADAIBERTO BOGSAN - Ex-Vereador

04 - PEDRO ROCHA - Ex-Presidente Sindicato Trabalhadores da Construção

Civil.

05 - LUIZ PAULO COSIA

06 - SEBASTIÃO TEODORO DE AZEVEDO

07 - CYRILLO GONÇALVES PAES FILHO

08 - DR JOSÉ MARCONDES PEREIRA - Ex-Prefeito Municipal

Vereador
e

Povo
Palãil* JmmIIb» • Profo Afante Ptno/ W - Pose IS-tfM • C. P. £33 . SOs iesi d«> Caaipe(-S.P.
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i«iTi:na> iia ;aujjgi: Dr: [<■ dI': ntmiiijg) hi'; i'jü]

01- o Presidente, ossumlndo a direção dos trabalhos, diz dos motivos da 

sessão, ou seja a outorga do título de "Cidadão Joseense" ao senhor 

Roberto lUanchi, inventor do Sistomn COl, de Iqnlçào.

02- CanpÕG-Sf' a Mnsa Diretora dos Tral>ilhoR.

03- Noneia-se cemissão de Vereadores para accnpanhar o Hanenageado da 

Sala da Presidência até o 1’lcnário.

04- O Presidente convida os presentes para ouvirem o Hino Nacional.

05- Conccxii'-:u> a [xilavia ao Voreadtjr CyrlHo CkJnçalvcB Paes Pilho,autor 

do Projeto de Decreto Legislativo que outorgcai ao hemenageado o tí
tulo de "Cidadão Joseense".

06- Procedo-so a entrega do título ao (Icrrenageado.

07- Concede-se a palavra

08- Concede-se a palavra

09- Concede-se a palavra

10- Concede-se a palavra ao Homenageado.

11- O Presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a ses 

são.

Vereador
0

Povo
Pelíete Jeteillne Keblletkek • Preço Ateeie Peao, M • Fene 116560 - C. P. tl> • Sfte Jei* dei Cen^ei-S P.
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ROTEIRO DA SESSÃO SOLENE DE 16 DE OUTUBRO DE 1981

01- O Presidente, assumindo a direção dos trabalhos, diz dos motivos da 

sessão, ou seja a outorga do título de "Cidadão Joseense" ao senhor 

Roberto Bianchi, inventor do Sistema COL de Ignição.

02- Corpõe-se a Mesa Diretora dos Trabalhos.

03- Naneia-se conissão de Vereadores para acoipanhar o Bfcrrenageado da 

Sala da Presidência até o Plenário.

•)( 04- 0 Presidente convida os presentes para ouviran o Hino Nacional.

\j 05- Concede-se a palavra ao Vereador Cyrillo Gonçalves Paes Filho,autor 

do Projeto de Decreto Legislativo que outorgou ao hcmenageado o tí

tulo de "Cidadão Joseense".

y 06- Procede-se a entrega do título ao Hcnienageado.

^ 10- Concede-se a palavra ao Hcmenageado.

11- O Presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a ses 
são.

Vefeddor
c

Povo

Poiâeio Jvceollno Kubltitholi • Praço Afonso Ptfio« Í9 • Fono • C. P. S33 • Sdo ioié 4ot Coapos*S.P.



T A SPTC 
15/1 n 3
try.C 3jri83 00174 80 ' P-'------- -

• TF:i,EXAr)OSAOJO.OFDOOrAMPO.O/SP 46/41 i|g£í??i^Ia

. 1133814XPSJ BR 
113081 0J.TOH BR 1 5 flüí 12 1 8 00U25

TELEGRAMA U.
EXMO SR TOSE LUIZ CARVALHO DE ALMEIDA 
PRESIDEiJTE CA MAPA MUNICIPAL 
SAO JOSB DOS CAMPOS SP

AGRADECENDO GENTIL CONVITE CET?IMONTA OUTORGA TITUT.O 
'•CIDADAG .TOSEENSE1' SR ROBERTO BIANCHI CONCRATULAMO 
nos COM ESSA CAMERA E COM O HOMENAGEADO ATENCIOSAS 
■^UDACOES

,T G SANCHES PRESIDENTE JOHNSON AND JOHNSON

NNNNN

1133814XPSJ BR
; 113081 O.T.TOH BR

NNN+
11161 Y SPJC 
ni61 A SPJCO
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15/113-}
^C7.C XSPno577 15 1100 
TAUBATE/SP CStóíRíKiniCli.LSJ.C,

: o -n

IBOIIÍ 1í3 oouu
935TXTTEA BR 
1122472SECT BR

telegrama

SP XV/X/LXXXI AC

CAMARA MUNTCIPAL PR SAO jnSE DOS CAMPOS 
.TOSE T.UIZ CARVALHO DE ALMEIDA 
PRESIDENTE
12200 SAC JOSE DOS CAMPOS/SP

c- o O

6614/81/AC - AGRADECENDO SEU AMAVEL CONVITE LA^'ENTO NAC PODER 
COMPARECER AA SESSÃO SOLENE NO PROXIMO DIA 1b. PARA ^UTORGA 
DO TITULO DE "CIDADAO JOSEENSE'1 AO SENHOR PIANCHI, DEVIDO A 
COMPROMISSOS ASSUMIDOS ANTERIOR^'ENTE. ENVIO HINHAS FELICITA
ÇÕES FORMULANDO VOTOS DE PLENO EXITO.

c o -n

OSVALDO PALMA
SECRETARIO DE ESTADO DA INDUSTRIA 
COMERCIO, CIPNCIA E TECNOLOGIA DE 
SAO PAULO

^35TXTTEA BR 
1122472SECT BR

í. o O

11161 Y SPJC
11486 2 SPTE

> n >^ w ^
c O -n
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ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
D O

ESTADO DE SÃO PAULO
RADIOTELEGRAMA

Data- Jil—dc- OUTUBRO de 19- 81

-- pls-

ENOEREÇO

DESTINO:

N,"_____
EXM9.SR. JOSÉ LÚIZ CARVALHO DE ALMEIDA

data. Ht.

DD. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE

12200 - SRO JOSÉ DOS CAMPOS-SP

['Júmero pl.

TENHO GRATO PRAZER ACUSAR AMAVEL CONVITE PARA SESSAo 

SOLENE ENTREGA TITÜLO "CIDADSo JOSEENSE" SENHOR RO - 

BERTO BIANCHI pt AGRADECENDO GENTILEZA CONVITE vg 

DESEJO TRANSMITIR ATRAVÉS VOSSÊNCIA SINCERAS CONGRA- 

TULAÇOeS ILUSTRE HOMENAGEADO MERECIDA OUTORGA pt COR 

DIAIS SAUDAÇOeS vg

JANUARÍQ MANTELLI NE

PRESIDENTE

PD/cd.-

PARA MAIOR FACILIDADE DE TRANSMISSAO, ESTA FÓRMULA DEVE SER DACTILOGRAFADA
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BIANCHI

SILVIO LIMA - CONVIDADO 

DIEGO MARTINEZ - CONVIDADO 

MARCOS PEREIRA RODRIGUES - CONVIDADO 

MARCOS PEREIRA - CONVIDADO 

JOSÉLUIZ ALMEIDA - VEREADOR

DARCIO FERNANDES OLIVEIRA - 19 TENENTE, COMANDANTE DA POLICIA RODOVIÁRIA 

ADALBERTO BOGSAN - CONVIDADO

PEDRO ROCHA - EX - PRESIDENTE DO SINDICATO TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

LUIZ PAULO COSTA - VEREADOR 

SEBASTIÃO TEODORO _ - VEREADOR 

CYRILLO PAES - VEREADOR


