
Ata da 5ª Sessão Solene, realizada aos 09 de Agosto de 2022 para a outorga do Título de 

Cidadania Itapirense ao Ilustre Sr. Emídio Alberto Mendes, pelos relevantes serviços 

prestados à comunidade itapirense. Iniciando a Sessão, o Assessor de Relações Públicas 

solicita, para compor a Mesa, a presença da Presidente da Casa, ELISABETH DONISETE 

MANOEL. São convidados para compor a Mesa Diretora os Edis: 1ª Secretária Maísa 

Gracinda Fernandes e 2º Secretário André Luis Siqueira.  A seguir, para complementar a 

Mesa Principal, o Assessor de Relações Públicas solicita a honrosa presença do Vice-prefeito 

Sr. Mário da Fonseca. A seguir, o Assessor de Relações Públicas solicita para compor o 

Plenário, a presença dos Senhores: Sr. Carlos Donisete Briza, Sr. César Augusto da Silva, 

Sr. Fábio Galvão dos Santos, Sr. Luan dos Santos Rostirolla, Ex-vereador a esta Casa de 

Leis Sr. Ariovaldo Risola, Sra. Maria Aparecida Fracarolli e a esposa do homenageado 

Sra. Sara Helena Bellini Mendes.  A seguir, o Assessor de Relações Públicas solicita a 

presença no Plenário do ilustríssimo homenageado o Sr. Emídio Alberto Mendes. Após o 

cerimonial ler os Ofícios de Justificativa de ausência dos vereadores e demais autoridades, a 

condução do ato solene fica a cargo da Presidente da Câmara Elisabeth Donisete Manoel. Boa 

noite a todos! Agradecida pelas honrosas presenças de todos que nos prestigiam nesta noite 

festiva, na qual Itapira acrescenta o seu hall de filhos ilustres o digníssimo laureado com o 

Título de Cidadania Itapirense o SR. EMÍDIO ALBERTO MENDES a Sra. Presidente, 

invocando a proteção de Deus, declara aberto os trabalhos da 5ª Sessão Solene de 2022, na qual 

representando o povo itapirense nesta Câmara Municipal, solicita ao Vereador Luan dos 

Santos Rostirolla para que leia um trecho da Bíblia Sagrada. Ato contínuo, a Sra. Presidente 

solicita a execução do Hino Nacional. A seguir, a Sra. Presidente diz o seguinte: Dignas 

autoridades já citadas pelo Cerimonial, Excelentíssimos membros da Mesa: Sr. Mário da 

Fonseca e Sr. Emídio Alberto Mendes. Excelentíssimos Vereadores: Sr. André Luis 

Siqueira, Sr. Carlos Donisete Briza, Sr. César Augusto da Silva, Sr. Fábio Galvão dos 

Santos Sr. Luan dos Santos Rostirolla e Maísa Gracinda Fernandes sejam muito bem-

vindos. A seguir, faz uso da palavra Sra. Presidente ELISABETH DONISETE MANOEL: 

"Prezado e ilustre homenageado, merecedor não só do Título de Cidadania Itapirense - honraria 

maior da nossa Casa Legislativa - que lhe entregaremos em instantes, mas também e 

principalmente da nossa eterna gratidão, respeito e admiração pela importância e grandeza do 

trabalho que desenvolveu e até hoje desenvolve em benefício da nossa cidade e do nosso povo. 

Dignos e queridos familiares do homenageado, igualmente merecedores da nossa gratidão, pelo 

apoio, convívio e participação na vida e nas realizações deste novo cidadão itapirense, razão 

pela qual peço que dividam com ele o mérito do presente reconhecimento externado por Itapira 

e pela nossa população. Representantes da imprensa. Senhoras, Senhores, jovens que nos 

honram com suas presenças nesta Sessão Solene. Dentre as atribuições impostas ao legislador 

no decorrer de seu mandato de representante popular, muitas são as ocasiões nas quais nos 

deparamos com situações conflituosas, desgastantes mesmo, e que exigem de cada um de nós 

considerável dose de compreensão e boa vontade para levarmos a bom termo a missão que nos 

foi confiada pelo povo itapirense. São discussões e votações de projetos e iniciativas polêmicas, 

sejam elas de iniciativa do Poder Executivo ou dos nobres vereadores, que nem sempre são 

votadas dentro de um clima de harmonia e entendimento como sempre desejamos que ocorra. 

Outras, no entanto, nos enchem o coração de alegria e júbilo, por termos a convicção de 

estarmos promovendo um ato de justiça plena e inquestionável, em consonância com a vontade 

popular. É o caso presente da outorga nesta noite da honraria maior desta Casa de Leis ao ilustre 

e renomado Sr. Emídio Alberto Mendes, cuja dedicação, competência e desvelo para com a 

nossa comunidade em seu respectivo campo de atuação, o credencia a integrar a galeria de 

filhos ilustres de Itapira, como se aqui houvera nascido. O mérito e a envergadura do 



homenageado e de seu trabalho em benefício ao nosso país, da nossa cidade e da nossa gente, 

que agora são também a sua cidade e a sua gente, levaram o Plenário a posicionar-se pela 

realização desta homenagem. Seus méritos e a magnitude da importância do seu trabalho em 

benefício de toda a nossa comunidade conduziram ao posicionamento desta edilidade, que se 

orgulha agora de lhe outorgar solenemente, como determinam as regras legais e regimentais 

desta Casa, o mais que merecido Título de Cidadão Itapirense. Parabenizo a nobre vereadora 

Maísa Gracinda Fernandes autora do projeto pela feliz iniciativa, bem como os nobres pares 

pelo apoio que ora nos permite concretizar tão justo reconhecimento ao prezado Sr. Emídio 

Alberto Mendes, e por extensão, a todos os seus dignos e queridos familiares. Parabéns, e tenha 

a certeza de que a honraria que estamos lhe outorgando neste instante vai acompanhada da 

eterna gratidão e do reconhecimento de todo um povo, que muito lhe admira e sente-se feliz e 

orgulhoso por tê-lo como filho ilustre desta terra que tanto amamos. A seguir, a Sra. Presidente 

solicita ao cerimonial para que leia o Curriculum do homenageado SR. EMÍDIO ALBERTO 

MENDES. "Emidio Alberto Mendes, brasileiro, natural de Santos, Estado de São Paulo, 

nascido em 24 de fevereiro de 1.946, filho de Emidio da Conceição Mendes e Maria Balbina 

Mendes, casado em primeiras núpcias com Marina Garcia Mendes e desse casamento nasceram, 

Ana Maria Garcia Mendes, casada com José Eduardo de Oliveira Rodrigues e desse enlace 

nasceram Vitor Mendes Rodrigues e Raquel Mendes Rodrigues e Alberto Garcia Mendes, 

casado com Simone Helena Bosso Mendes e desse enlace nasceu Victoria Bosso Mendes. 

Casado em segundas núpcias com Sara Helena Bellini Mendes. Residente em Itapira a Rua 

Emilia Nogueira de Freitas, 79, ESCOLARIDADE: Primário - Grupo Escolar Dr. Cesário 

Bastos – Santos- S.P. I Grau – Colégio do Carmo – Santos – S.P. II Grau – Instituto de Educação 

Canadá – Santos – S.P. ATIVIDADES PROFISSIONAIS: Em 12 de junho de 1.962 inicia a 

vida profissional no escritório de corretagem de café de José Roberto Tavares de Menezes, na 

função de auxiliar de escritório. Em 1.963 filia-se no Sindicato dos Corretores de Café de Santos 

e passa a exercer essa atividade no mesmo escritório até 1.982. Ainda em 1982 exerce a função 

de gerente da Cafelana Comércio e Representações de Café, em Santos, até novembro de 1.983. 

Em 2 de janeiro de 1.984 inicia na função de gerente na Cafeeira da Mogiana Ltda., em Itapira. 

Em 1.986 assume o cargo de diretor da Mogiana S.A.de Comércio Exterior. Em 1.994 assume 

o cargo de gerente na Cafeeira da Mogiana Ltda, em Itapira até 1.996. Em 1.997 inicia a função, 

por conta própria, em Itapira, na Alberto Mendes Café- Corretagem e Intermediação de Café, 

até 2.012. Em 2.013 compra a franquia Vazoli- Empréstimos e Financiamentos e exerce a 

função de proprietário até 31 de março de 2.02. ATIVIDADES POLÍTICAS; Em 1.986 filia-

se no P.M.D.B. Em 1.988 concorre ao cargo de vereador, sendo eleito para o mandato na 

Câmara Municipal de Itapira de 1.989 a 1.992. Em 1.996 concorre ao cargo de prefeito com o 

candidato a vice prefeito Dr. Luiz Arnaldo Alves Lima, perdendo a eleição por 46 votos. Em 

2.000 concorre ao cargo de prefeito, tendo como candidato a vice prefeito Antonio Hélio 

Nicolai. Em 2.012 concorre ao cargo de prefeito, tendo como Candidato a vice prefeito Antonio 

Orcini. Foi articulista político nos jornais “Cidade de Itapira”, “Expressão Regional” e “Tribuna 

de Itapira”. ATIVIDADES FILANTRÓPICAS:  Foi membro da diretoria do Lar São Vicente 

de Paula. Foi membro do Rotary Club de Itapira, sendo presidente no ano rotário 1.996/1.997. 

Foi membro da Loja Maçônica “Deus, Justiça e Caridade”, em Itapira. Foi membro da Loja 

Maçônica “Luz do III Milênio”, em Itapira. Participou ininterruptamente das mesas diretoras 

da Santa Casa de Misericórdia de Itapira de 1.986 a 2.012." A seguir, a Sra. Presidente passa a 

outorga do Título de Cidadão Itapirense. A seguir, a Presidente da Câmara Elisabeth Donisete 

Manoel, solicita a Sra. Maísa Gracinda Fernandes e ao Sr. Mário da Fonseca, que 

entreguem o Título de Cidadania ao Sr. Emídio Alberto Mendes. A seguir, faz uso da palavra 

a Vereadora Sra. MAÍSA GRACINDA FERNANDES: "Sra. Presidente, Nobres Colegas 



Vereadores, Prefeito Toninho Bellini, demais autoridades aqui presentes, espectadores da TV 

Câmara, e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje venho a público para 

parabenizar o meu querido amigo Emídio Alberto Mendes pelo mais que merecido título de 

Cidadão Itapirense. A homenagem feita pela Câmara Municipal é de minha autoria, por 

entender que se trata de um ato de justiça. Ex-vereador, integrou a 10ª Legislatura entre os anos 

de 1989 e 1992, sempre defendendo os interesses da população. Atuante e combativo, foi líder 

da oposição e contribui para a evolução do debate político e da democracia em nossa cidade, 

deixando sua marca indelével por onde passou. Como secretário municipal de Serviços 

Públicos, trabalhou diuturnamente e com afinco para tornar nossa cidade ainda mais linda, 

humana e feliz. Sra. Presidente, quero deixar registrada aqui a minha satisfação de, também, 

prestar essa homenagem ao Alberto Mendes, não somente por ser um profissional que atuou 

por muitos anos em Itapira, mas também por ser um cidadão que se assumiu como itapirense e 

que ama essa terra. Seu trabalho em prol das entidades assistenciais e dos clubes de serviços 

demonstram o caráter altruísta que lhe é pertinente, sempre atento às questões do terceiro setor 

e dos menos favorecidos. Deixo aqui minhas sinceras felicitações, pois tenho um grande 

orgulho de homenagear esse grande vulto da nossa sociedade, esta personalidade ímpar, como 

gestor público e como meu incentivador em particular, pela militância, pela incansável luta em 

prol do nosso povo e da nossa gente. Meu querido amigo, Obrigada! Parabéns Alberto Mendes! 

A seguir, faz uso da palavra o ex-vereador Sr. ARIOVALDO RISOLA: "Exma. Vereadora 

Sra. Elizabeth Donisete Manoel, Exmo. Senhor vice-prefeito de Itapira Dr. Mário da Fonseca, 

Exmos. Vereadores, os saúdo na pessoa do ilustre, ilustrado Luan Rostirolla, meu caro e querido 

amigo Alberto Mendes. Perante a Deus que o juiz supremo de nossa consciência, a consciência 

que nada mais é do que tudo aquilo que se passa em nosso íntimo, caminha em nosso interior e 

como que por um autêntico milagre ilumina o nosso espírito, diante dos nossos amigos até dos 

inimigos, com quem todos nós temos deveres indeclináveis a cumprir. Hoje eu tinha um dever, 

dever que se traduzem grande honra e satisfação, porque não também dizer a glória de poder 

em poder, e ao poder nesta noite, proferir algumas palavras descoloridas, obscuras, sem nexo 

talvez, mas que representa o carinho, atenção e a consideração que temos para com o querido e 

ilustre amigo Emídio Alberto Mendes. Se para muitas essas poucas palavras não tem eu não 

encontro razão de ser, para nós, elas representam a relação, mas constituem a voz do íntimo, a 

cantarolar baixinho, a gritar alto e bom som, sentimentos fraternais e humanos. Para falar de 

Alberto Mendes, que pena Alberto Mendes esta palavra pobre não diga ao gesto tão nobre de 

sua pessoa querida, para lhe agradecer seria preciso converterem luz aparece sentida. Eu peço 

a Deus todo-poderoso, o onipotente, onipresente, onisciente conhecedor de todas as causas e  

reconhecedor de todos os efeitos, que ele venha nesta noite pelo menos iluminar a minha mente, 

e queiram todos e imortais, os santos, os justos, os puros guiadores que sempre foram ou são 

de minha língua, para que tudo aquilo que eu diga não posso e não devo ser contestado, não 

posso ir não devo ser duvidado, mas que devo aí possa ser ponderado, que possa e deva ser 

conscientizado. Alberto Mendes, se nos apresenta como um brilhante, um brilhante de fino e 

raro esplendor, que absorve os raios da cultura, da simpatia, da generosidade para projeta-los à 

sua volta em graciosas, centelhas Alberto Mendes a um veio d'água, que corre por sobre a terra, 

e que faz verdejar erva, e que continuando a correr e unir outros regatos, aparece um belo dia 

luz do sol, sob forma de fonte pujante e vitoriosa. Que estas palavras incrustadas de veneração, 

de carinho, de respeito encontrem sempre guarida receptividade e acolhida no altar de sua santa 

Cultura, e de sua santa sabedoria. Cultivo com a voz do crente ou fruto generoso desta amizade 

que nos une, porque essa amizade são laços sagrados, que os anjos colhem das mãos de Deus 

para depositar uns corações sinceros, e essa mocidade de Itapira que a vanguardeira, ponta-de-

lança de nossa civilização, tem por normas realmente seguir como exemplo, Alberto Mendes. 



Teus latinos falam verba “vollant”, que exemplo “trahunt”, as palavras vão e os exemplos 

arrastam e permanece aí tão homem que dá maravilhosos exemplos para a mocidade e a 

vanguardeira a ponta-de-lança de nossa civilização atuante. E para falar de Alberto Mendes 

melhor ainda, eu tenho que me transportar, me reportar para a solidão. O que seria solidão? A 

solidão é a companheira necessária implemente, nas horas dos minutos, e nos segundos até em 

que precisamos formular um retrospecto sentimental e emocional. E todas as vezes Alberto 

Mendes, que eu a conclamo, ela me tem sido indispensável. Os pensamentos sobem, se elevam 

em espirais fazendo me envolver voltar o retroceder, ao primor de meus 30, 35 anos na 

veneranda idade em que as fibras sentimentais começavam e começo a espargir centenas de 

simpatia, em relação uma profissão a uma família ou uma profissão. Então tudo aquilo que eu 

pensava que fosse algo transitório, passageiro, fugaz, próprios da idade, não, aquele ficou 

gravado, chancelado e marcado na minha face, no meu rosto, no meu semblante e no recôndito 

mais profundo de minh 'alma quando eu conheci Alberto Mendes, há quase 40 anos atrás, e dali 

para frente sempre fomos amigos. Amigos íntimos, e eu disse já no começo, que eu cultivo com 

a voz dos crentes o fruto generoso dessa amizade, dessa amizade que nos torna íntimo, que me 

conforta a alma por estar ao lado dos bons, e me levanto os braços para ação. A você Alberto 

Mendes, que até os espinhos por mais tenebrosos, por mais agudos e por mais venenosos, que 

eles sejam, que ele se transforma ao lado seu e da sua excelentíssima família em espinhos 

maravilhosos e espinhos perfumados a vida inteira. E eu já fui vereador dificilmente, com todo 

o respeito e respeito aos que passaram, que eu também passei por aqui nós dificilmente vamos 

ter uma outra Câmara de Vereadores tão maravilhosa, e tão inteligente como essa, que nós 

temos hoje em Itapira, por isso que o Prefeito vai ter sucesso, porque com vereadores, com essa 

estrutura, eu tenho certeza que Itapira irá produzir e chegar aos píncaros da glória com esses 

vereadores maravilhosos e inteligentes, que nós temos aqui. Estão de parabéns todos os 

vereadores." A seguir, faz uso da palavra o vice-prefeito Sr. MÁRIO DA FONSECA: "Boa 

noite Sra. Presidente Beth Manoel, vereadora 1ª Secretária desta Casa e autora do projeto de lei 

Maísa Fernandes, vereador 2º Secretário Presidente do meu partido André Siqueira, ilustre 

homenageado Alberto Mendes, vereadores que compõem o Plenário, cumprimento a todos na 

pessoa do nosso líder Fábio Galvão dos Santos, meus colegas advogados que nos dão a honra 

nessa noite Dr. Ariovaldo Risola ex-vereador também, Dr. Wilson Breda, Dr. Luiz Martinho 

Stringuetti também ex-vereador desta Casa de Leis, Dr. Brás  Gerdal,  Dr. Elias Orsini, o público 

que nos honram com a sua presença ao qual quero cumprimentar na pessoa de um grande amigo, 

que fico muito feliz em vê-lo que hoje, o José Luiz Ferreira, popularmente conhecido por 

Dourado. Ser vice-prefeito, tem suas agruras, tem suas dificuldades meu amigo Alberto, uma 

delas é representar o prefeito, muitas vezes surge um compromisso inesperado o prefeito de 

última hora, e não dá tempo de você preparar um discurso, de fazer uma coisa a altura do 

homenageado, e mais difícil ainda quando você vem para a Tribuna depois do Dr. Risola. Mas 

vamos lá, eu vou tentar contar um pouco da história do Alberto, o qual tive a honra de conhecê-

lo quando ainda adolescente, recém-ingresso no Interact Clube de Itapira. Alberto era 

Rotaryano, e uma das atividades que o Rotary nos solicitavam apoio, e lá pelos idos de 1992/93 

Alberto, eu tive a grata satisfação pela primeira vez de conhece-lo, e conheci um rotaryano 

dinâmico, um rotaryano apaixonado pela filantropia, que me chamou muita atenção. E foi 

Presidente do Rotary, e eu fui Presidente do Interact e nós tivemos uma convivência muito boa 

e harmônica. E quis o destino o que eu viesse a ser candidato a vereador com 18 anos de idade, 

no ano de 1996. Foi a primeira eleição que eu disputei já ingressando na vida política, e 

tínhamos como candidato a prefeito Alberto Mendes. Aquela eleição Alberto, para mim foi uma 

eleição que eu posso viver aí quantos anos for, eu nunca vou esquecer dela. Não por ser minha 

primeira eleição, não pelo resultado daquela eleição que foram os 46 votos, mas por ter sido 



uma eleição em que eu conheci uma pessoa que nem itapirense era, mas que amava nossa 

cidade, que brigou e que batalhou com o amor pela cidade, Dr. Ariovaldo Risola foi candidato 

também naquela eleição, Professor José Carlos Vieira, que também está aqui presente, ex-

vereador a essa Casa de Leis, e aquilo me admirou, aquilo me chamou atenção, falei: Como 

pode uma pessoa gostar tanto da cidade, brigar tanto pela cidade, porque naquela época poucos 

eram oposição, e era muito difícil naquela época ter a coragem de erguer na nossa cidade a 

bandeira da oposição, e Alberto Mendes de forma destemida e apaixonado por nossa cidade, 

ergueu não só a Bandeira da oposição, como liderou todo o nosso grupo político. Infelizmente 

não obtivemos êxito, mas terminada aquela eleição Alberto eu dei uma pausa na minha nas 

minhas pretensões políticas, e fui estudar, fui fazer direito na Pontifícia Universidade Católica 

de Campinas e não disputei as eleições de 2000 a qual você pleiteou novamente uma vaga de 

prefeito. Porem em 2004, eu já com o curso concluído voltei para Itapira, sai candidato a 

vereador, e fiquei com o primeiro suplente, cheguei ocupar uma cadeira nessa Casa e o Alberto 

foi como bem disse a Maísa: Um brilhante Secretário de Serviços Públicos, apaixonado por 

correr os quatro cantos da cidade, andava era 5,6 horas da manhã ele já estava no almoxarifado 

correndo toda a cidade. Então Alberto só por isso, eu acho que você já era mais do que 

merecedor desse título, mas eu acho que o maior merecimento que você tem para receber esse 

título não foi só por ter sido um rotaryano, por ter sido um maçom na nossa cidade, por ter sido 

um político na nossa cidade, mas o que me admira mais e se existe é uma categoria, uma parcela 

da nossa sociedade para qual eu tiro o chapéu e admiro, isso porque eu aprendi, eu cresci em 

uma família onde o meu pai só foi isso, é por ter sido empresário itapirense. O empresário seja 

ele itapirense, seja ele de qualquer lugar, é a pessoa que nós mais temos que admirar na nossa 

cidade, porque viver num país em que nós vivemos, de insegurança jurídica, de insegurança 

econômica, essa pessoa tem a coragem de pegar um capital do próprio bolso e investir, e gerar 

emprego, essa pessoa merece todo nosso respeito e toda a nossa admiração. E você Alberto pelo 

seu currículo, não só como empresário da empresa recente aberta, mas também do café, ficou 

muito claro aqui que você poderia ter atuado em qualquer outra cidade, em qualquer outro lugar 

do país que seria bem sucedido como foi, mas por amor a nossa cidade, você sempre investiu o 

seu dinheiro, você sempre investiu emprego aqui em Itapira. Então você é sim digno desta 

homenagem, de muito mais outros. Receba o nosso carinho e a certeza que estamos hoje nós 

muito mais contentes do que você, por tê-lo como um cidadão itapirense. Muito obrigado e boa 

noite a todos! A seguir, faz uso da palavra o homenageado Sra. EMÍDIO ALBERTO 

MENDES: "Conta Malba Tahan que houve na Babilônia um paupérrimo alfaiate chamado 

Beremis, que por seus dotes de coração, granjeara muita simpatia no bairro onde morava. 

Consertando ou preparando as roupas dos fregueses sonhava com a riqueza e ser senhor de 

muitos palácios e tesouros, conforme ouvia de estrangeiros vindos de diversas partes e que 

contavam fascinantes estórias de aventureiros que haviam topado tesouros imensos.  E Beremis 

sonhava!!!... Um belo dia, parou em sua humilde casa um velho mercador da Fenícia que vendia 

uma enormidade de objetos extravagantes. Por curiosidade, Beremis começou a examinar as 

bugigangas oferecidas, quando descobriu, entre elas, uma espécie de livro de muitas folhas, 

onde se viam caracteres estranhos e desconhecidos.  Era uma preciosidade aquele livro. Por 

dois dinares comprou o livro.  Logo que ficou sozinho, Beremis tratou de examinar, sem 

demora, o bem que havia adquirido.  Qual não foi a sua surpresa quando conseguiu decifrar na 

primeira página a seguinte legenda: “O Segredo do Tesouro de Bresa”. Que tesouro seria esse? 

Cada vez mais interessado decifrou ainda: “O Tesouro de Bresa, enterrado pelo gênio do mesmo 

nome entre as montanhas de Harbatol foi ali esquecido, e ali se acha ainda, até que algum 

homem esforçado venha encontra-lo. Muito interessado, o esforçado alfaiate dispôs-se a 

decifrar todas páginas daquele livro, para apoderar-se de tão fabuloso tesouro.  Mas, as 



primeiras páginas eram escritas em caracteres de vários povos, o que fez com que Beremis 

estudasse os hieróglifos egípcios, a língua dos gregos, os dialetos persas e o idioma dos judeus. 

Em função disso, ao final de três anos, Beremis deixava a profissão de alfaiate e passava a ser 

intérprete oficial do rei, pois não havia na região ninguém que soubesse tantos idiomas 

estrangeiros.  Passou a ganhar muito dinheiro e a viver numa numa casa confortável. 

Continuando a ler o livro, encontrou várias páginas cheias de cálculos, números e figuras.  Para 

entender o que lia, estudou matemática com os calculistas da cidade e, em pouco tempo, tornou-

se grande conhecedor das transformações aritméticas. Graças aos novos conhecimentos, 

calculou, desenhou e construiu uma grande ponte sobre o Rio Eufrates, o que fez com que o rei 

o nomeasse prefeito.  Ainda por força da leitura do livro, Beremis estudou profundamente as 

leis e princípios religiosos do seu país, sendo nomeado primeiro-ministro daquele reino, em 

decorrência de seu vasto conhecimento.  Passou a viver num suntuoso palácio e recebia visitas 

dos príncipes mais ricos e poderosos do mundo. 1reino progrediu rapidamente, trazendo 

riquezas e alegrias para todo o seu povo. No entanto, apesar de tudo isso, Beremis ainda não 

conhecia o segredo do Tesouro de Bresa, apesar de ter lido e relido todas as páginas do livro. 

Certa vez, conversando com um velho, venerando e sábio sacerdote, narrou-lhe a estória e 

perguntou como poderia descobrir o mistério do tesouro, ao que sorrindo, o sábio lhe 

esclareceu: - “O Tesouro de Bresa já está em seu poder, meu senhor, pois graças ao livro 

misterioso adquiriste grande saber e esse saber é que vos propiciou os invejáveis bens que ora 

possuís.  Afinal, Bresa significa saber e Harbatol quer dizer trabalho”. Com sabedoria e 

trabalho pode o homem conquistar tesouros inimagináveis, maiores do que aqueles que estão 

ocultos no seio da terra.  O Tesouro de Bresa é o saber, que qualquer homem esforçado pode 

alcançar, por meio de bons livros, que possibilitam “tesouros encantados” àqueles que se 

dedicam aos estudos com amor e tenacidade. Pois é, senhoras e senhores.  Essa estória se faz 

presente desde criança na minha vida.  Ao longo dos meus anos sempre procurei me aprofundar 

nas coisas da minha existência, procurando colaborar e ajudar os meus semelhantes, porém, 

nunca pensei na riqueza, pois entendo que a riqueza existe de várias maneiras. É rico quem tem 

uma família; eu tenho uma maravilhosa. É rico quem tem muitos amigos; eu os tenho, 

felizmente. É rico quem pratica o bem para com os seus semelhantes; eu faço isso.  Sou rico 

porque aprecio a honestidade, embora entenda que honestidade não é virtude, é obrigação.  Eu 

sou rico porque defendo a liberdade, a igualdade e a fraternidade.  Eu sou rico porque sou um 

homem livre e de bons costumes. Trabalho também sempre foi e ainda é um lenitivo na minha 

vida, e eu me orgulho muito, muito mesmo, de ter trabalhado em várias frentes nesta cidade, 

com amor, perseverança e dedicação à esta terra que eu aprendi a amar. Fui ininterruptamente 

membro da mesa diretora da Santa Casa de Misericórdia de Itapira de 1.986 a 2.012; fiz parte 

da duas Lojas Maçônicas de Itapira, a “Deus, Justiça e Caridade” e a “Luz do III Milênio”; fiz 

parte durante muitos anos do Rotary Club de Itapira, sendo presidente no “Ano Rotário” 

1.996/1.997; fiz parte durante muitos anos da diretoria do “Lar São Vicente de Paulo”; 

participei, ajudando com empenho, o saudoso José Casemiro Rodrigues, presidente  da APAE 

de Itapira; como rotariano trabalhamos para o “Lar São José”; fui o primeiro presidente da 

diretoria da “Paróquia Divino Espírito Santo e São Carlos do Brasil” no bairro Istor Luppi. 

Enfim, esses foram alguns lugares onde emprestei o meu trabalho filantrópico. Eu acredito 

demais na sorte. E tenho constatado que, quanto mais duro eu trabalho, mais sorte eu tenho.  A 

sabedoria consiste em compreender que o tempo dedicado ao trabalho nunca é perdido. Hoje 

eu confesso que conquistei uma grande riqueza ao ser agraciado com o Título de Cidadão 

Itapirense. Conquistei o meu “Tesouro de Bresa.  Confesso, não tenho vergonha de dizer, que 

sentia triste e até frustrado por não ter esse reconhecimento.  Posso dizer, sem nenhum medo 

de errar, que sou tão ou mais itapirense do que muita gente imagina. Natural e oriundo de 



Santos, são 38 anos vivendo intensamente neste solo, que eu aprendi a amar, que eu aprendi a 

respeitar, que eu aprendi a venerar. Dizer ainda, que muito me orgulha e muito me honra ter 

participado, por sufrágio popular, como vereador por quatro anos, na 10ª Legislatura desta 

Egrégia Casa de Leis e ainda, por três vezes, candidato a prefeito, sendo em 1.996 derrotado 

por 46 votos.  Fui também Secretário Municipal de Serviços Públicos nos anos 2.005, 2.006 e 

2.007 na primeira administração do prefeito Antônio Hélio Nicolai.  Fui, também, articulista 

dos jornais “Cidade de Itapira”, “Expressão Regional” e “Tribuna de Itapira”. Quero agradecer 

do fundo do meu coração a vereadora Maisa Fernandes por ter feito essa propositura.  A senhora 

não sabe e nem imagina o tamanho do presente que me deu. Posso lhe assegurar que é 

indescritível. Nas nossas vidas diárias, devemos ver que não é a felicidade que nos faz 

agradecidos, mas é a gratidão que nos faz felizes. Quero externar também os meus mais sinceros 

e efusivos agradecimentos aos demais nobres edis desta Câmara Municipal de Itapira por terem 

endossado e aprovado por unanimidade a propositura da nobre vereadora Maisa Fernandes na 

concessão da outorga do Título de Cidadão Itapirense à minha pessoa. Vou encerrar dizendo 

com a máxima sinceridade possível que estou vaidoso, agradecido e extremamente honrado por 

ter-me tornado filho de Itapira.  Já o era de coração.  Hoje, sou de direito e de fato. Muito 

obrigado, muito obrigado mesmo a todos. Obrigado querida Itapira, a Linda, por me acolher e 

permitir que eu seja seu filho também. MUITO OBRIGADO!" (Nota: Todos os 

pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram transcritos em sua íntegra). Terminadas as 

homenagens, a Sra. Presidente agradece a Deus, às presenças dos Srs. Vereadores, dos 

homenageados, do público que prestigiou os trabalhos desta noite, da imprensa escrita, 

internautas, os funcionários da Casa, e declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. DO 

QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 

 

 

 
 

 


