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Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil
e dezoito, às 20hOO, no Edifício da Câmara de Vereadores de
Penápolis, Estado de São Paulo, sito na Avenida Marginal Maria
Chica, 14S0, na Sala Pereira Filho, onde funciona o Poder
Legislativo, realizou-se a 2Sa Sessão Ordinária do 20 ano da 24a
Legislatura, sob a Presidência do Vereador Rubens de Medici !to
Bertolini.
Atendendo solicitação do Presidente, a 1a Secretária "ad
hoc" Ester Maria Sezalpino Mioto procedeu a chamada nominal
dos vereadores, constando as seguintes presenças: Rubens de
Medici !to Bertolini - Presidente, Ester Maria Sezalpino Mioto 1a Secretária "ad hoc", Evandro Tervedo Novaes - VicePresidente, Adalgiso do Nascimento, Carlos Alberto Soares da
Silva, Francisco José Mendes, Ivan Eid Sammarco, José Antonio
Ferres Chacon, Júlio César Caetano, Reginaldo Sacomani,
Roberto Delfino da Silva e Rodolfo Valadão Ambrósio. Neste
momento estava ausente o Vereador Bruno Marcos Araújo dos
Santos.
Havendo número legal, o Senhor Presidente, sob a
proteção de Deus e em nome do povo penapolense, declarou
aberta a 2Sa Sessão Ordinária do Ano Legislativo em curso, a
qual transcorreu conforme segue:
A seguir, o Senhor Presidente convidou os presentes para
a execução do Hino Nacional Brasileiro, conforme preceitua o
art. 132, 9 2°, do Regimento Interno desta Casa de Leis.
A seguir, iniciou-se a

.

LEITURA DE ATAS
01) ATA da 24a Sessão Ordinária, realizada em 20/08/2018.Aprovada
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Ata da 25' Sessão Ordinária - 27/08/2018

02)
ATA da 21a Sessão
20/08/2018.Aprovada

Extraordinária,

realizada

em

Concluída a leitura das atas, o Presidente esclareceu que o
Vereador Ivan Eid Sammarco não compareceu nas sessões
realizadas nos dias 13 e 20/08/2018
por problemas de saúde,
conforme atestado médico, e colocou em votação a justificativa
de suas ausências, sem prejuízo de seus vencimentos.Aprovado por unanimidade.
A seguir, o Vereador Adalgiso do Nascimento usou da
palavra para justificar
a ausência na presente sessão do
Vereador Bruno Marcos Araújo dos Santos, em virtude de
problemas de saúde, encontrando-se neste momento recebendo
atendimento
no Hospital
Unimed
e, impossibilitado
de
comparecer, apresentará atestado médico posteriormente.
Após, o Presidente iniciou a

.

TRIBUNA LIVRE

o

munícipe José Marcelino Bezerra Filho usou da palavra
para fazer uma denúncia sobre a invasão de uma via no
Condomínio Recanto Belvedere.

o

munícipe Kaique Canicare Reis falou sobre apoio para a
realização de Festa do Peão em Penápolis.

o

munícipe Bruno Canicare Reis também falou sobre a
necessidade de apoio para realizar uma Festa do Peão em
Penápolis.
Encerrada
a Tribuna
Livre,
o Presidente
solicitou
autorização do Plenário para uma inversão de pauta, a fim de
que fosse realizada neste momento a entrega dos certificados
aos participantes do 60 Concurso de Redação Jovem do Futuro,
antes do Pequeno Expediente.- Aprovado.
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o

Presidente esclareceu que a promoção do referido
concurso atende a Lei Municipal nO 1763, de 28/09/2011, teceu
algumas considerações sobre a sua realização e agradeceu pelo
empenho e a participação de todos os envolvidos.
Para compor
a Mesa, o Presidente
convidou
a
coordenadora do Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de
Educação, Evelyn Lemes Serafim Friolli, e franqueou-lhe
a
palavra, pois que representando
a Secretária Municipal de
Educação, Cláudia Elisa Oberg Torrezan.
Evelyn Lemes Serafim Friolli
Após, para dar início à entrega dos certificados
aos
participantes do 6° Concurso de Redação Jovem do Futuro, o
Presidente Rubens de Medici Ito Bertolini convidou o mestre de
cerimônias da Câmara, Ricardo Alves Carneiro, para realizar a
chamada das escolas participantes e respectivos alunos.

o

mestre de cerimônias, Ricardo Alves Carneiro, convidou
a coordenadora do Ensino Fundamental, Evelyn Lemes Serafim
Friolli,
para, juntamente
aos vereadores
e professores,
procederem a entrega dos certificados aos alunos que tiveram
suas redações selecionadas, e passou a chamá-los, sendo eles:
EMEF"Prof. Armelindo Artioli"
- Aluno Rodrigo dos Santos Oliveira Junior - profa. Marci
Meire Ferreira Gomes e Vereador Adalgiso do Nascimento
EMEF"Casa da Amizade"
- Aluna Isabella Dias Valverde dos Santos - profa. Carla
Monteiro Marques e Vereador Carlos Alberto Soares da Silva
Colégio Futuro
- Aluno Denílson Miguel Pinheiro Pontin - profa. Vanessa
Alencar Rocha e Vereadora Ester Maria Sezalpino Mioto
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EMEF "Prota Darcy Ap. Buranello Marin"
- Aluna Ana Clara Costa Domingues dos Santos - profa,
Alessandra Aparecida Alonso de Oliveira e Vereador Evandro
Tervedo Novaes
EMEF "Prota Elza Nadai Silvino"
- Aluna Ana Clara Montiel de Souza Moura - profa, Tatiana
Gil Santos e Vereador Francisco José Mendes
EMEF "Prota Harume Kubota da Silva"
- Aluna Ana Júlia Vilanova Rodrigues - profa,
Rodrigues Torres e Vereador Ivan Eid Sammarco

Priscila

EMEF "Joana Helena de Castilho Marques"
- Aluno Jaime Pereira de Araújo Neto - profa, Maria de
Fátima Barthman e Vereador José Antonio Ferres Chacon
EMEF "Marcos Trench"
- Aluno Isaac da Silva Santos - profa, Nilva Aparecida
Almeida Pizzolio e Vereador Júlio César Caetano
EMEF "Prota Marilena Cipriano Pereira"
- Aluna Thamires Vieira Lopes - profa. Rosimeire Casa roto
Rodrigues e Vereador Reginaldo Sacomani
EMEF "Dr. Mário Sabino"
- Aluna Iris Marianne de Oliveira Neves - prof. Guilherme
Souza Teixeira e Vereador Roberto Delfino da Silva
EMEF "Prota Montaha Gibara Ayub"
- Aluna Ana Karolyne de Almeida da Silva - profa, Carla
Monteiro Marques e Vereador Rodolfo Valadão Ambrósio
Na sequência, passou-se à premiação dos 3 primeiros
colocados no 60 Concurso Anual de Redação Jovem do Futuro.
O aluno Isaac da Silva Santos da EMEF "Marcos
Trench", classificado em 3° lugar, recebeu o certificado e a
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premiação através do Presidente Rubens de Medici !to Bertolini,
da coordenadora do Ensino Fundamental, Evelyn Lemes Serafim
Friolli, e da prafa, Nilva Aparecida Almeida Pizzolio, juntamente
com representantes da coordenação e direção da escola.
Após, o mestre
de cerimônias,
Ricardo
Carneiro, procedeu a leitura da redação do citado aluno,

Alves

o

2° lugar ficou com a aluna Isabella Dias Valverde dos
Santos, da EMEF "Casa da Amizade", que recebeu seu
certificado e a premiação através do Presidente Rubens de
Medici !to Bertolini, da coordenadora do Ensino Fundamental,
Evelyn Lemes Serafim Friolli, e da prafa, Carla Monteiro
Marques. Na seqüência, o mestre de cerimônias da Câmara,
Ricardo Alves Carneiro, procedeu a leitura da redação da
referida aluna.
Prosseguindo,
foi anunciada
a la colocada do 60
Concurso Anual de Redação Jovem do Futuro, a aluna Ana
Karolyne de Almeida da Silva, da EMEF "Profa Montaha
Gibara Ayub", que recebeu o certificado e a premiação através
do Presidente Rubens de Medici !to Bertolini, da coordenadora
do Ensino Fundamental, Evelyn Lemes Serafim Friolli, e da
prafa, Carla Monteiro Marques, bem como de representantes da
coordenação e direção da escola,
A seguir, o mestre de cerimônias
da aluna vencedora do concurso,

fez a leitura da redação

Concluída a entrega dos certificados do 60 Concurso de
Redação Jovem do Futuro, o Presidente proferiu algumas
considerações e franqueou a palavra à coordenadora do Ensino
Fundamental da Secretaria Municipal de Educação, para suas
explanações finais.
Evelyn Lemes Serafim Friolli
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A seguir, o Senhor Presidente convidou todos os alunos
participantes do 60 Concurso de Redação Jovem do Futuro para
uma sessão de fotografias juntamente
com os vereadores, e
após, suspendeu a sessão por alguns minutos.
Reabertos os trabalhos, o Presidente convidou o Vereador
Júlio César Caetano para compor a Mesa como 2° Secretário "ad
hoc" nesta sessão, em virtude da ausência do Vereador Bruno
Marcos Araújo dos Santos, e na seqüência deu início ao
.
PEQUENO

EXPEDIENTE

o

Presidente esclareceu que o tempo destinado aos
vereadores no Pequeno Expediente desta sessão seria reduzido
devido à entrega dos certificados do 60 Concurso de Redação
Jovem do Futuro, equiparada
a Convidados
Especiais, e
determinou à 1a Secretária "ad hoc" que verificasse a ordem dos
edis inscritos para usar da palavra e procedesse o sorteio,
conforme determina o artigo 149 do Regimento Interno desta
Casa de Leis, o qual transcorreu conforme segue:
Vereadora Ester Maria Sezalpino Mioto

o Presidente registrou a presença nesta sessão do
Secretário Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana, Mauro
Olympio dos Anjos, de representantes da imprensa e do senhor
Olmair Rilio, membro do Conselho Municipal de Cultura.
Vereador Evandro Tervedo Novaes
Vereador Roberto Delfino da Silva

o

Vice-Presidente

assumiu

os

trabalhos

por

alguns

instantes.
Vereador Rubens de Medici !to Bertolini

o

Presidente reassumiu os trabalhos.

Vereador Reginaldo Sacomani
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Vereador Rodolfo Valadão Ambrósio
Vereador José Antonio Ferres Chacon
Vereador Carlos Alberto Soares da Silva
Vereador Júlio César Caetano
Vereador Ivan Eid Sammarco
Vereador Francisco José Mendes
Vereador Adalgiso do Nascimento
Ao término do Pequeno Expediente, teve início a

.

ORDEM DO DIA
01) ÚNICA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nO 048/2018, de
autoria da Vereadora Ester Maria Sezalpino Mioto, que "Altera a
redação e insere o inciso VII ao artigo 40 da Lei nO 819, de 31
de agosto de 1999, que disciplina o estacionamento "zona azul"
na área comercial do município."
A Vereadora Ester Maria Sezalpino Mioto, autora do citado
projeto, usou da palavra para solicitar a retirada da matéria de
pauta.

o

Presidente suspendeu a sessão por alguns instantes.

Reabertos os trabalhos, em seguida foi aprovada a
solicitação de retirada do referido projeto por unanimidade
(ausente na sessão o Vereador Bruno Marcos Araújo dos
Santos).
02) ÚNICA DISCUSSÃO do Projeto de Lei nO 054/2018, de
autoria do Vereador Júlio César Caetano, o qual "Institui o
Programa de Higiene Bucal na rede pública municipal de ensino
de Penápolis."
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A la Secretária "ad hoc" Ester Maria Sezalpino Mioto
solicitou a dispensa da leitura do citado projeto, por se tratar de
matéria
que os vereadores
possuem cópia.- Aprovado.
Franqueada a palavra aos vereadores.

o

Vereador Adalgiso do Nascimento solicitou o adiamento
do citado projeto por uma semana, a fim de que esta Casa
obtenha melhores informações junto ao Executivo sobre a
matéria.
Vereador Júlio César Caetano
Vereadora Ester Maria Sezalpino Mioto
Vereador Evandro Tervedo Novaes
Vereador Rodolfo Valadão Ambrósio
Vereador Carlos Alberto Soares da Silva
Vereador Reginaldo Sacomani
Vereador Roberto Delfino da Silva
Vereador Francisco José Mendes
Após as manifestações,
o Vereador
Adalgiso
do
Nascimento entendeu por bem usar da palavra para retirar seu
pedido de adiamento do projeto. Aprovado por unanimidade.
A seguir, o Projeto de Lei nO 054/2018 foi aprovado em
Única Discussão por unanimidade (ausente na sessão o
Vereador Bruno Marcos Araújo dos Santos).
03) EMENDAN° 01/2018 de autoria do Vereador Júlio César
Caetano, ao Projeto de Lei nO 054/2018, igualmente de sua
autoria, o qual "Institui o Programa de Higiene Bucal na rede
pública municipal de ensino de Penápolis."
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o

2° Secretário "ad hoc" Júlio César Caetano procedeu a
leitura da citada emenda. Após, franqueada a palavra aos
vereadores.
Como nenhum vereador desejou se manifestar, a seguir, a
Emenda nO 01/2018, ao Projeto de Lei nO 054/2018, foi
aprovada por unanimidade (ausente na sessão o Vereador
Bruno Marcos Araújo dos Santos).
Encerrada a Ordem do Dia, iniciou-se o

GRANDE

.

EXPEDIENTE

da Comissão de Finanças, Tributação e
Orçamento, relativo ao Processo nO 096/2018 - Balancete da
receita e da despesa da Prefeitura Municipal de Penápolis,
referente ao mês de Julho/2018.- Aprovado o Parecer, arquivese o Balancete.

01)

PARECER

02) RELATÓRIO

DE VIAGEM

- PROCESSO

N° 036/2018

Viagem realizada no dia 14/08/2018
pelo Vereador Carlos
Alberto Soares da Silva, à cidade de São Paulo/SP, em veículo
particular, a fim de participar de audiência na Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo com o Deputado Estadual
Gilmar Gimenes, objetivando tratar de assuntos de interesse do
Município.- Cientes, à disposição dos vereadores na Secretaria
da Câmara. Encaminhar à Comissão de Finanças, Tributação e
Orçamento.

03) RELATÓRIO

DE VIAGEM

- PROCESSO

N° 037/2018

Viagem realizada no dia 16/08/2018 pelos vereadores José
Antonio Ferres Chacon (requerente) e Rubens de Medici Ito
Bertolini, em veículo oficial, às cidades de Cedral/São José do
Rio Preto/SP, a fim de participarem do XII Congresso de
Municípios do Noroeste Paulista.- Cientes, à disposição dos
vereadores na Secretaria da Câmara. Encaminhar à Comissão
de Finanças, Tributação e Orçamento.
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04) RELATÓRIO DE VIAGEM - PROCESSO N° 038/2018

-

Viagem realizada no dia 17/08/2018 pelos vereadores José
Antonio Ferres Chacon (requerente) e Carlos Alberto Soares da
Silva, em veículo oficial, às cidades de Cedral/São José do Rio
Preto/SP, a fim de participarem do XII Congresso de Municípios
do Noroeste Paulista.- Cientes, à disposição dos vereadores na
Secretaria da Câmara. Encaminhar à Comissão de Finanças,
Tributação e Orçamento.
de autoria do
Vereador Ivan Eid Sammarco, o qual "Confere o Título de FILHO
ILUSTRE DE PENÁPOLIS ao engenheiro civil e empresário,
EDISON JOÃO GERAISSATE."
05)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

A 1a Secretária "ad hoc" Ester Maria Sezalpino Mioto
solicitou a dispensa de leitura da citada matéria, tendo em vista
que será remetida cópia aos vereadores para conhecimento.Aprovado. Considerado objeto de deliberação, encaminhar à
Comissão de Justiça e Redação.
de autoria da Vereadora
Ester Maria Sezalpino Mioto, solicitando ao Executivo o envio de
relatório mensal das atividades da Organização Social cogestora
do Pronto Socorro Municipal.- Aprovado
por unanimidade
(ausente na sessão o Vereador Bruno Marcos Araújo dos
Santos).
06) REQUERIMENTO N° 160/2018

de autoria do Vereador
Francisco José Mendes, solicitando informações do Executivo
sobre a possibilidade de envio a esta Casa de projeto de lei
objetivando estabelecer alíquotas do ISSQN para plataformas de
streaming de vídeo e de áudio, como Netflix, Spotify, entre
outras, adequando à legislação do governo federal.
07)

REQUERIMENTO N° 161/2018

Vereador Ivan Eid Sammarco
A seguir, foi aprovado o Requerimento nO 161/2018, por
Bruno Marcos
unanimidade (ausente na sessão o ve~or
Araújo dos Santos).
/
t/C
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08) MOÇÃO N° 036/2018 de autoria dos vereadores José
Antonio Ferres Chacon e Reginaldo Sacomani, subscrita por
outros Edis, manifestando congratulações do Legislativo à rede
de supermercados Kawakami, pela inauguração, no último dia
23 de agosto, de sua loja no Penápolis Garden Shopping.Aprovada por unanimidade (ausente na sessão o Vereador
Bruno Marcos Araújo dos Santos).
Após, o Presidente esclareceu que as Indicações nOs 299 a
304/2018 seriam encaminhadas ao Executivo através de ofício.
Nada mais havendo a deliberar, o Presidente, sob a
proteção de Deus e em nome do povo penapolense, declarou
encerrada a 2Sa Sessão Ordinária do Ano Legislativo em curso,
da qual foi lavrada esta Ata.

RUBENS DE~ftIEDICI

i

Presidente

- 1a Secretária
"ad hoc"

- 2° Secretário
"ad hoc"

AR CAETANO
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Relação dos alunos participantes do Concurso de Redações "Jovem do Futuro - 2018"
atendendo a Lei Municipal nO1763, de 28 de setembro de 2011. As redações foram
escolhidas através de comissões nas unidades de Ensino Fundamental das escolas
municipais.
EMEF "EMEF "Prof. Armelindo Artioli"
Aluno: RodriÇlodos Santos Oliveira Junior
Ano: 4° ano A
Professora: Marci Meire Ferreira Gomes
EMEF "Casa da Amizade"
Aluno: Isabella Dias Valverde dos Santos
Ano: 4° ano B
Professora: Carla Monteiro Maraues

Colégio Futuro
Aluno: Denilson Miquel Pinheiro Pontin
Ano: 4° ano B
Professora: Vanessa Alencar Rocha

EMEF "Prol" Darcv Aparecida Buranello Marin"
Aluno: Ana Clara Costa Dominques dos Santos
Ano: 4° ano A
Professora: Alessandra Aparecida Alonso de
Oliveira
EMEF "Prol" Elza Nadai Silvino"
Aluno: Ana Clara Montiel de Souza Moura
Ano: 4° ano B
Professora: Tatiana Gil Santos
EMEF "Prol" Harume Kubota da Silva"
Aluno: Ana Júlia Vilanova Rodriaues
Ano: 4° ano A
Professora: Priscilla Rodriques Torres

Avenida Marginal Maria Chica, 1400 - Centro - Telefone: (18) 3654.2520 - CEPo 16300-000 - Penãpolis I SP

Prefeitura Municipal de Penápolis
Secretaria de Educação

EMEF "Joana Helena de Castilho Marques"
Aluno: Jaime Pereira de Araúio Neto
Ano: 4° ano A
Professora: Maria de Fátima Barthman

EMEF "Marcos Trench"
Aluno: Isaac da Silva Santos
Ano: 4° ano A
Professora: Nilva Aparecida Almeida Pizzolio

EMEF "Prof' Marilena CiDriano Pereira"
Aluno: Thamires Vieira Lopes
Ano: 4° ano A
Professora: Rosimeire Casa roto Rodriques

EMEF "Dr. Mário Sabino"
Aluno: Iris Marianne de Oliveira Neves
Ano: 4° ano B
Professora: Guilherme Souza Teixeira

EMEF "Prof' Montaha Gibara Ayub"
Aluno: Ana Karolvne de Almeida da Silva
Ano: 4° Ano C
Professora: Carla Monteiro Marques

Avenida Marginal Maria Chica, 1400 - Centro - Telefone: (18) 3654-2520 - CEP: 16300-000 - Penápolis I SP

Assunto

Relação de vencedores concurso de redação

De

Secretaria de Educação - Coordenação Ensino Fundamental
<educ.cp. pmp@hotmail.com>

Para

aluizio@camaradepenapolis.sp.gov.br
<aluizio@camaradepenapolis.sp.gov.br>,
Supervisão SME
< educ.super@gmail.com>, educacao.efO l@penapolis.sp.gov.br
<educacao.efO l@penapolis.sp.gov.br>

Data

2018-08-23 08:38

Bom dia, prezado!
Segue a relação com os nomes dos vencedores. Ainda hoje, enviarei o cerimonial e as redações. Solicito
por gentileza, que me envie e-mail de confirmação do recebimento.

12 lugar
EMEF "Prof~ Montaha Gibara Ayub"
Aluno: Ana Karolyne de Almeida da Silva
Ano: 49 Ano C
Professora: Carla Monteiro Marques

22 lugar
EMEF "Casa da Amizade"
Aluno: Isabella Dias Valverde
Ano: 4º ano B
Professora: Carla Monteiro

dos Santos
Marques

32 lugar
EMEF "Marcos Trench"
Aluno: Isaac da Silva Santos
Ano: 4º ano A
Professora: Nilva Aparecida

Almeida

Pizzolio

Atenciosamente.

Eve/yn Lemes Serafim Friolli
Coordenadora Pedagógica Geral do Ensino Fundamental

1° lugar
Penápolis, 9 de agosto de 2018

Querida amiga Verônica,

Como você está? Espero que bem e muito feliz. Por aqui, tudo continua
igual, só a saudade de nossas brincadeiras que cresce. Não vejo a hora de nos
encontrarmos num lugar bem gostoso para colocarmos nossas fofocas em dia.
O complicado é escolher o local do encontro, porque aqui tem muitos
lugares para passearmos, você poderia vir á Penápolis e assim aproveitar para
conhecer minha bela cidade. Tenho certeza que você vai amar.
Podemos começar passando pela Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, lá
tem o parquinho e muitas crianças vão lá. Dá para escorregar,

balançar e

brincar na areia.
Se bater fome, é só atravessar a rua que tem lanchonete e sorveteria,
aliás, na praça mesmo tem muitas opções (lá tem pizza no cone, lanche,
comida árabe, pipoca e doces), mas o principal deixei pra contar no final, por
que acho muito lindo. No centro da praça há uma fonte luminosa que enfeita o
lugar á noite e transmite calma durante o dia (por causa do barulho da água).
Depois, a gente pode ir ao Penápolis Garden Shopping lá tem muitas lojas
reunidas num só lugar. Lá tem cinema e uma área inteira de games, minha
mãe me leva pra comprar meu material e presentes lá.
Se estiver a noite, podemos ir no Calçadão, meus pais me levam lá de
vez em quando para passearmos. Aconteceu algo muito engraçado, enquanto
eu comia fiquei brincando com o tomate da salada que voou na cabeça de um
careca, ele nem sentiu e acabou colocando

o chapéu.

Minha lanchonete

favorita é Frango no Balde.
A tarde é muito legal ir ao Parque Maria Chica, que é um lugar muito
verde. Podemos fazer um piquenique, caminhar e brincar na pista de skate,
assistir a um jogo de futebol ou ao treino de judô no ginásio.
Ah! Outro lugar muito bacana pra se divertir é o Céu das Artes. Sempre
vou lá com minha avó, irmã e tia. Eu gosto de assistir a aula de dança,
aproveitar o parquinho e assistir apresentações.

Outra distração que encontrei

por lá, foi uma senhora que ficava fazendo pulseiras sentada num banquinho
perto da quadra de basquete, seria muito legal fazer um presente pra você.
Verônica, eu te contei que toco flauta? Então, eu e minha turma sempre
nos apresentamos

em vários lugares. Dá última vez, foi no Lago Azul é um

clube particular, mas quem não é sócio pode comprar convite e passar o dia lá.
Lá tem dois parquinhos, piscina, lugar para fazer piquenique e churrasco, um
lago muito lindo e verde, seria outra coisa pra fazermos juntas. Agora vê se
você se anima e venha me visitar.
Mil Beijos.
Ana.
EMEF Prof' Montaha Gibara Ayub
Professor (a): Carla Monteiro Marques
Aluno (a): Ana Karolyne de Almeida da Silva
Ano: 4° Ano C

2° lugar

Penápolis, 6 de agosto de 2018.

Querida amiga vovó Maria,

Como estão as coisas aí? Espero que tudo bem, aqui estamos todos
felizes e com saúde. Aliás, a única coisa que me deixa triste é a saudade de
você, afinal, a senhora é e sempre será minha melhor amiga. Queria muito que
você viesse passar um tempo comigo. Eu sei que aí na Bahia é muito legal,
mas Penápolis, apesar de ser pequena, é super divertida e cheia de lugares
legais. Será tipo ... uma aventura.
Para começar, podemos ir à Praça Dr. Carlos Sampaio Filho. Você nem
imagina como lá é calmo (durante o dia). Tem uma fonte luminosa bem no
centro, é muito linda, a água espirra pra cima igual chafariz. Na parte de baixo
dela fica uma água, às vezes tem peixe. Muito antigamente, as pessoas iam lá
pra dar voltinhas e arrumar namorado. Hoje as pessoas vão lá para passear e
se divertir, principalmente as crianças. Em dias normais, é possível brincar no
parquinho, tem pipoqueiro, vendedor de brinquedo e algodão doce. Aos finais
de semana,
creche).

revezam vários trenzinhos

(o Pancadão, o da Alegria e o da

Podemos deixar a noite mais gostosa comendo algo por lá, tem

bastante opção. Tem sorvete, lanche, cachorro-quente,

crepe, até um carrinho

que vende comida árabe e o churros. Você tem que experimentar

essas

delícias.
Também

podemos fazer uma visita ao Museu do Sol. Fui lá com a

escola, achei muito legal. No dia da nossa visita fomos ao segundo andar e lá
um moço foi explicando as obras, o uso das cores e falando sobre os artistas.
Pensa numas obras criativas. Um quadro me chamou a atenção, não lembro o
nome, mas tinha um carro com o farol aceso. A parte de trás tinha cores
escuras, porque era um passeio à noite, já na frente, o artista usou cores claras
na parte que o farol iluminava. Achei tão legal, quando eu fizer um desenho vou
usar a ideia. Vi também esculturas que pareciam ser de madeira, eu fiquei meio
confusa, pensei que era um bicho, mas na verdade era outro. Lá os quadros
foram pintados por pessoas que não estudaram sobre arte, elas pintam usando

seu dom natural. O Museu fica em um prédio bem antigo, ele é uma obra de
arte também.
Para nossa distração, o Penápolis Garden Shopping oferece um monte
de coisa para fazer, sei que vai gostar. Primeiro, podemos

ir ao cinema.

Durante o filme, comemos uma pipoca e tomamos um refrigerante.

Depois,

podemos dar uma voltinha nas lojas e depois escolhemos o que comer, para
encerrar, tomamos um sorvetinho.
Espero ter deixado

a senhora

com muita vontade

de vir conhecer

Penápolis e rever a família.
Te amo do fundo do coração!

Isabella
EMEF Casa da Amizade
Professor (a): Carla Monteiro Marques
Aluno (a): Isabella Dias Valverde dos Santos
Ano: 40 Ano B

3° lugar

Penápolis, 06 de agosto de 2018.

Oi Matheus,
Ai está tudo bem?
Aqui as coisas estão muito boas.
Eu conversei com o seu primo e ele me disse que você nunca tinha
vindo na minha cidade. Então, resolvi te escrever para te convidar a passar
aqui em Penápolis e te conhecer pessoalmente. Matheus, onde eu moro tem
muitos lugares bonitos ... Meu amigo, se você já estivesse aqui, a primeira coisa
que eu ia fazer era levar você no meu lugar favorito, o Shopping. Lá a gente
poderia assistir um filme no cinema, ir ao parque games para brincar e ir tomar
um açai delicioso.
Matheus, depois, como eu sei que você adora brincar, eu ia falar pra
minha mãe levar a gente na Flora Tietê que tem muitos brinquedos, muita
natureza, muita sombra, animais feitos de argila e um lago.
Também, eu vou te levar no Clube Lago Azul porque lá tem muita área
verde, muitas piscinas, muitos brinquedos, quadra, tem um rio enorme, vários
quiosques onde podemos fazer piquenique.
Amigo, como eu e você amamos futebol, eu vou te levar no Estádio
Tenente Carriço, onde times profissionais já jogaram, tipo Corinthians e o
Palmeiras.
Ah, em algumas praças, Matheus, tem as academias ao ar livre que a
prefeitura colocou. Podemos nos exercitar. ..
Também amigo, tem a Praça Carlos Sampaio Filho que eu poderia pedir
para a minha mãe levar a gente à noite, porque lá tem uma fonte luminosa que
fica linda e muitos brinquedos.
Eu vou te levar ainda, no Parque Maria Chica meu amigo, para a gente
soltar pipas.
Lá tem um lago onde podemos pescar e brincar no parquinho.
Matheus, temos o Santuário no centro da cidade, uma igreja alta e linda.
Tem um sorvete delicioso que a gente pode tomar ali perto desta igreja.

Ah, eu já ia me esquecendo de te falar que a minha cidade tem um
apelido, é Princesinha da Noroeste ou Terra de Maria Chica. Se você quiser
saber, pesquise na internet.
Você gostou? Então venha passear aqui! Já chegou a hora de nos
conhecermos pessoalmente.
Tchau e até breve!
Seu amigo Isaac

EMEF Marcos Trench
Ano: 4° Ano A
Professor (a): Nilva Aparecida de Almeida Pizzólio
Aluno (a): Isaac da Silva Santos

Entre~a dos certificados e prêmios do Concurso de
Redação Jovem do Futuro

A Câmara Municipal

de Penápolis,

em parceria com a

Secretaria Municipal de Educação, tem a honra de realizar
hoje a entrega dos certificados aos participantes do 6°
Concurso de Redação Jovem do Futuro.
A promoção do concurso atende a Lei Municipal n° 1763,
de 28 de setembro de 2011.
Em 2018, participaram

alunos dos 4° anos do Ensino

Fundamental das escolas municipais e particulares.
trabalho foi coordenado pela Secretaria Municipal

O
de

Educação.
A Câmara Municipal agradece a participação de todos:
professores, coordenadores, diretores, demais funcionários
e principalmente

aos alunos.

Para compor a mesa, convido

o vice-prefeito,

Carlos

Alberto Feltrin
convido à representante
da secretária
Educação, Evelyn Lemes Serafim Friolli

municipal

de

A proposta para a escrita da redação em 2018, foi :
"Imagine que você tem um amigo que não conheça
Penápolis.

Escreva

convidando-o

uma

carta

para

este

amigo,

para te fazer uma visita e conhecer

sua

cidade. Para convencê-lo escreva o que há de bom em seu
município".
Franqueamos

a palavra

à representante

da secretária

municipal de Educação, Evelyn Lemes Serafim Friolli.
Em seguida, está franqueada

a palavra ao vice- prefeito

Carlos Alberto Feltrin.

Na sequência nós passamos para a entrega dos certificados
aos pmiicipantes do 6° Concurso de Redação Jovem do
Futuro. Ao final da entrega realizaremos a apresentação
dos 3 primeiros lugares.
Convido o mestre de cerimônias

da Câmara Municipal,

Ricardo Alves, a fazer a chamada

Ricardo
real ização

diz: Convidamos
da

entrega

a tomar a frente,
dos
certificados

vereador ------------------

para
o

Ricardo diz:
A seguir, faremos apresentação dos três primeiros
colocados do 6° Concurso de Redação Jovem Cidadão:

Os três primeiros serão premiados com presente.
Convidar os pais, o professor e os gestores da escola
(diretora e coordenadora) para a entrega dos presentes.

Retorno Rubinho:
Considerações e pedido suspensão por 2 minutos da sessão
para retirada dos convidados.

