
Ata da 6ª Sessão Solene, realizada aos 04 de outubro de 2022 para a outorga do 

Título de Cidadania Itapirense aos Ilustres Srs. William Antônio Zacariotto, Jurgen 

Alexander Bochat e Maurício Landre 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. 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 Alberto Sartori, Sr. Luís Hermínio Nicolai e Sra. Maísa 

Gracinda Fernandes. A seguir, o Assessor de Relações Públicas solicita a presença no 

Plenário dos ilustríssimos homenageados o Sr. William Antônio Zacariotto, a sua 

esposa Sra. Luiza Zacariotto e a filha Aline Zacariotto, o Sr. Jurgen Alexander 

Bochat, a sua esposa Sra. Rosana Iamarino Bochat e a filha Isadora Bochat, e o Sr. 

Maurício Landre, a sua esposa Sra. Vanessa Landre e o filho Gabriel Landre. 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 Municipal 

Sra. Elisabeth Donisete Manoel. “Agradecida pelas honrosas presenças de todos que 

nos prestigiam nesta noite festiva, na qual Itapira acrescenta ao seu hall de filhos ilustres 

os digníssimos laureados com o Título de Cidadania Itapirense.” SR. WILLIAM 

ANTÔNIO ZACARIOTO, SR. JURGEN ALEXANDER BOCHAT E SR. 

MAURÍCIO LANDRE. A Sra. Presidente, invocando a proteção de Deus, declara aberto 

os trabalhos da 6ª Sessão Solene de 2022, na qual representando o povo itapirense nesta 

Câmara Municipal, solicita à Vereadora Sra. Maísa Gracinda Fernandes 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, Sr. William 

Antônio Zacariotto, Sr. Jurgen Alexander Bochat e Sr. Maurício Landre. 

Excelentíssimos vereadores: Sr. Carlos Alberto Sartori, Sr. Luís Hermínio Nicolai e 

Sra. Maísa Gracinda Fernandes sejam muito bem-vindos. A seguir, faz uso da palavra 

a Presidente da Câmara Municipal Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: 

“Prezados e ilustres homenageados, merecedores 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 desenvolveram e até hoje desenvolvem em benefício da nossa 

cidade e do nosso povo. Dignos e queridos familiares dos homenageados, igualmente 

merecedores da nossa gratidão, pelo apoio, convívio e participação na vida e nas 

realizações destes novos cidadãos itapirenses, razão pela qual peço que dividam com ele 

o mérito do presente reconhecimento externado por Itapira e pela nossa população. 

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 ilustres e renomados Srs. William Antônio Zacariotto, Jurgen Alexander 

Bochat e Maurício Landre, cuja dedicação, competência e desvelo para com a nossa 

comunidade em seus respectivos campos de atuação, os credenciam a integrar a galeria 

de filhos ilustres de Itapira, como se aqui houvera nascidos. Os méritos e a envergadura 

dos homenageados e dos seus trabalhos em benefício da nossa cidade e da nossa gente, 

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

unanimidade, pela realização desta homenagem. E não poderia ser diferente considerando 

suas respectivas histórias de vida, bem como coragem e entrega no desempenho de suas 

responsabilidades, características indeléveis só presentes entre aqueles que fazem de suas 

atribuições um verdadeiro sacerdócio. Seus dignificantes currículos nos permitem 

asseverar que estamos nesse ano, ainda que modestamente, diante da enorme folha de 

serviços prestados a cidade de Itapira por Vossas Senhorias, retribuo com admiração e 

imensa gratidão o muito que já realizaram e certamente ainda realizarão por seus, agora, 

irmãos itapirenses de fato e de direito. Seus méritos e a magnitude da importância dos 

seus trabalhos em benefício de toda a nossa comunidade conduziram ao posicionamento 

unânime desta edilidade, que se orgulha agora de lhes outorgar solenemente, como 

determinam as regras legais e regimentais desta Casa, o mais que merecido Título de 

Cidadão Itapirense. Parabéns, e tenham a certeza de que a honraria que estamos lhes 

outorgando neste instante vai acompanhada da eterna gratidão e do reconhecimento de 

todo um povo, que muito lhes admira e sente-se feliz e orgulhoso por tê-los como filhos 

ilustres desta terra que tanto amamos. Meu muito obrigado Jurgen, William e Landre”. A 

seguir, a Sra. Presidente solicita ao cerimonial para que leia o Curriculum do 

homenageado SR. JURGEN ALEXANDER BOCHAT. “Jurgen Alexander Bochat, 

brasileiro, natural de Campinas, Estado de São Paulo, nascido em 24 de janeiro de 1.967, 

filho de Günter Bochat e Ilse Antonia Schimpl Bochat, casado há 15 anos com Rosana 

Amorim Iamarino Bochat e pai de Isadora Iamarino Bochat. Formado em Engenharia 

Industrial Mecânica pela Universidade Metodista de Piracicaba e pós-graduado em 

Engenharia de Qualidade pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Reside 

em Itapira desde 1.996, quando foi contratado pela Fábrica de Papel e Papelão Nossa 

Senhora da Penha, hoje o grupo Penha S/A. De lá para cá já foram 26 anos de empresa e 

de Itapira, passando por diversos setores da Engenharia até o cargo, hoje, de Especialista 

de Suprimentos. Sempre desempenhou trabalho voluntário, tendo ingressado na 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia em 2014, onde sempre colaborou com ideias e 

auxílio na administração. Foi nomeado provedor em março de 2017, mesmo ano em que 

foi convidado para participar da Procuradoria Especial da Mulher, órgão criado nesta 

mesma Casa de Leis, Câmara Municipal de Itapira, para auxiliar mulheres vítimas de 

violência doméstica. E ajudou a implantar o serviço voluntário de psicólogos, conhecido 

como Abraço Amigo.” A seguir, a Sra. Presidente passa a outorga do Título de Cidadão 

Itapirense. A seguir, a Presidente da Câmara Municipal Sra. Elisabeth Donisete Manoel, 

solicita ao Sr. Luís Hermínio Nicolai e ao Sr. Mário da Fonseca, que entreguem o 

Título de Cidadania ao Sr. Jurgen Alexander Bochat. A seguir, o cerimonial faz a leitura 

do Curriculum do homenageado SR. WILLIAM ANTÔNIO ZACARIOTTO. 

“William Antônio Zacariotto, é graduado em Administração de Empresas e Mestre em 

Educação de Nível Superior pela PUC Campinas, com inúmeras especializações nessas 

interfaces. É Vice Reitor do Centro Universitário de Itapira, onde também é professor. 



Possui vasta experiência na área de Administração, Recursos Humanos, educação com 

tecnologia e atua principalmente nos seguintes temas: Administração de Empresas, 

educação, Linux, educação no trânsito, educação com tecnologia e software livre. É 

membro do corpo editorial da revista cientifica CONSCIESE e, como pesquisador, possui 

vários e variados artigos publicados em revistas cientificas e em congressos nacionais e 

internacionais. Na temática de educação aliada à tecnologia, possui livro publicado e 

diversos artigos de educação infantil e o uso da tecnologia em sala de aula. Com muito 

afinco, está à frente do Uniesi desde sua fundação, abrindo caminhos antes desbravados, 

sendo, portanto, pioneiro na disseminação do ensino superior para Itapira e região, o que 

trouxe e traz consideráveis avanços para a cidade em termos de logística e concentração 

de cabeças pensantes. Sempre caminhando com o propósito de levar o ensino superior ao 

maior número de pessoas, uma de suas preocupações é estabelecer contato frequente não 

só com os alunos como também com os citadinos. Em seu planejamento de trabalho e de 

vida traz para Itapira projetos que se coadunam com a necessidade da população em geral, 

visando ao interesse maior, a exemplo do Projeto Amigos do Trânsito, cujo foco é 

trabalhar a educação e o respeito em trânsito para crianças com teatro espontâneo, 

palestras de humor para ensino médio e superior e o uso dos brinquedos e diversão no 

ensino de educação no trânsito. Há também os projetos Turminha da Segurança e 

Integração e Saúde, atentos aos anseios imateriais e do mercado, organiza para Itapira e 

região palestras e mesas de conversa com os mais experientes palestrantes dos ramos. Em 

cooperação com a Prefeitura de Itapira, o Uniesi realiza várias atividades voltadas ao 

público externo e interno, como o café pedagógico e o projeto “Não seja bixo no trânsito” 

entre outras tantas ações sociais.” A seguir, a Sra. Presidente passa a outorga do Título de 

Cidadão Itapirense. A seguir, a Presidente da Câmara Municipal Sra. Elisabeth Donisete 

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

entreguem o Título de Cidadania ao Sr. William Antônio Zacariotto. A seguir, o 

cerimonial faz a leitura do Curriculum do homenageado SR. MAURÍCIO LANDRE. 

“Maurício Landre, Brasileiro, casado, 60 anos, nascido em Araçatuba – SP em 11 de 

julho de 1962. Casado com Wanessa Maria de Oliveira Landre, pai de quatro filhos: 

Geraldo, Verônica, Giovanni e Gabriel. Residente na Fazenda Santa Carlota, Bairro 

Carlotinha. Formado em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas – PUC e Especialista em Dependência Química pela Universidade Federal de 

São Paulo – UNIFESP. Foi Coordenador dos Programas de Tratamento do Instituto Padre 

Haroldo em Campinas – SP, Diretor Executivo da Federação Brasileira de Comunidades 

Terapêuticas – FEBRACT, Professor Titular na Federação Brasileira de Comunidades 

Terapêuticas – FEBRACT por 20 anos, Professor na Universidade de São Paulo – 

USPGREA (Grupo de estudo de álcool e drogas), Professor da Especialização em 

Dependência Química (Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas) da Universidade 

Federal de São Paulo – UNIFESP. Participou como convidado, profissional e expositor: 

- PROGRAMA DE TREINAMENTO DE DAYTOP VILLAGE THERAPEUTIC 

COMMUNITIESA: Habilidades Vocacionais – Campinas, SP; - MÓDULO DE 

INTEGRAÇÃO DAYTOP VILLAGE THERAPEUTIC COMMUNITIES – DAYTOP 

Internacional Inc., Departamento do Estado Americano e APOT – São Paulo, SP; - 

DIPLOMADO EM PARADIGMAS EM LA INTERVENCIÓN COM POBLACIÓN 

INFANTIL Y JUVENIL – Fundación Hogares Clatret y la Universidad San 

Buenaventura Seccional Medellín – Medellín/Colômbia; - FÓRUM NACIONAL 

SOBRE DROGAS – Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), apresentação da Política 



Nacional sobre Drogas – 2001 e 2003 – Brasília, DF; - IV WFTC INSTITUTE – V 

Encontro de Líderes Mundiais da Federação Mundial de Comunidades Terapêutica: 

Genova/Itália: 'O Futuro das Comunidades Terapêuticas num Mundo em 

Transformação.”; - XV CONFERÊNCIA LATINOAMERICANA DE COMUNIDADES 

TERAPÊUTICAS: “Realidade e Atuias Desafios para a Comunidade Terapêutica – 

Lima/Peru; - V WFTC INSTITUTE – V Encontro de Líderes Mundiais da Federação 

Mundial de Comunidades Terapêutica: Esencia e Innovación – Mallorca/Espanha; - XVI 

CONFERÊNCIA DA FEDERAÇÃO EUROPEIA DE COMUNIDADES 

TERAPÊUTICAS: “Caminhos e Cuidados para a Recuperação” – Dublin/Irlanda; - XVI 

CONFERÊNCIA LATINOAMERICANA DE COMUNIDADES TERAPÊUTICAS: 

“Conservar a essência de portas abertas para a inovação.” – Campinas/SP; - ENCONTRO 

DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL BRASIL-ITÁLIA (4 encontros) – Instituto 

Padre Haroldo e Cooperativa Olivotti de Pádua/Itália – Campinas/SP. Veio para Itapira – 

SP em 2012 a convite do Instituto Bairral de Psiquiatria para dirigir o projeto de 

implantação da Comunidade Terapêutica Rural Santa Carlota, em parceria com a 

Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo. Atualmente é Professor do Curso 

de Acompanhamento Terapêutico do IPq da Universidade de São Paulo – USP, Professor 

e Coordenador dos Cursos Conhecer para Tratar da Federação Nacional de Comunidades 

Terapêuticas – FENACT; e Coordenador Técnico da Comunidade Terapêutica Rural 

Santa Carlota – Instituto Bairral – Itapira/SP. Comunidade que já atendeu mais de 12.000 

familiares e 3.000 dependentes químicos, destes, 1.100 são da região da DSR-14 de São 

João da Boa Vista e mais de metade somente do município de Itapira/SP. Participou como 

autor de temas nos livros: “Drogas e Álcool: Prevenção e Tratamento” – Federação 

Brasileira de Comunidades Terapêuticas. Temas: Reunião de Equipe; Prevenção da 

Recaída; Reinserção Social – Ed. Komedi – 2001; “O Tratamento do Usuário de Crack” 

– Capítulo: Ambientes de Tratamento – Comunidade Terapêutica, escrito com Laura 

Fracasso. 2ª Edição – Artmed, 2012; “Aconselhamento em Dependência Química” – 

Capítulo: Comunidade Terapêutica no Tratamento da Dependência Química, escrito com 

Laura Fracasso et al. 3ª Edição – Roca, 2015.” A seguir, a Sra. Presidente passa a outorga 

do Título de Cidadão Itapirense. A seguir, a Presidente da Câmara Municipal Sra. 

Elisabeth Donisete Manoel, solicita ao Sr. Carlos Alberto Sartori e ao Sr. Mário da 

Fonseca, que entreguem o Título de Cidadania ao Sr. Maurício Landre. A seguir, faz 

uso da palavra Sr. DANIEL OLIMPIO: “Saúdo a todas as autoridades presentes, aos 

homenageados, familiares, meus senhores e minhas senhoras. A todos que já receberam 

o Título de Cidadão Itapirense, hoje vocês que estão recebendo e no futuro outros 

receberão, eu os parabenizo, pois Itapira, cidade acolhedora, se engrandece a cada cidadão 

a quem esse título lhe é concedido. Hoje me atenho ao amigo Maurício Landre e 

manifesto a alegria de tê-lo conhecido, sabendo ser nascido em Araçatuba/SP, este 

cidadão como tantos outros vieram com o intuito de engrandecer a nossa população 

itapirense. Eu o parabenizo, principalmente, por tudo que fez e faz incansavelmente pela 

Comunidade Terapêutica Santa Carlota, pois lá tive o prazer de trabalhar ao seu lado, na 

vida somos professores e alunos, sendo assim aprendi muito mais do que ensinei e você 

caro amigo ensinou e ensina, e se doa com perfeito profissionalismo, o qual só existe se 

houver o dom, mas é preciso humildemente humildade para exercê-lo. Para terminar vou 

recitar um trecho da Canção do Expedicionário escrito pelo poeta Guilherme de Almeida 

e diz assim: "Você sabe de onde eu venho? Venho do morro, do Engenho, das selvas, dos 

cafezais, da boa terra do coco, da choupana onde um é pouco, dois é bom e três é demais, 



venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, dos pampas, do seringal, das margens 

crespas dos rios, dos verdes mares bravios da minha terra natal. Por mais terras que eu 

percorra, não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá." Muito obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Enfermeiro Sr. PAULO PRETO: “Boa noite a todos. É um 

prazer estar aqui, eu acredito que a palavra que define esse momento, acho que para todos 

e para vocês em particular, é gratidão. Gratidão por estarmos aqui, por ter passado por 

tudo que passamos e por de forma brilhante a gente sempre estar nessa questão de 

agradecer o momento, de viver o momento. A todos vocês a definição para cada um vai 

ser sempre a questão do dinamismo, do empreendedorismo e da forma como vocês 

gostam de ser quem vocês são. A gente quando gosta, a gente se doa, eu acho que é isso 

o que transforma vocês enquanto história, o que vale a pena e que a gente tem que estar 

referenciando. Fui convidado para falar sobre o William, posso chamar de William? Falar 

de Willian é uma coisa muito fácil, William é uma pessoa encantadora, empreendedora, 

encantado com ensino e com aprendizagem, batalhador e o que eu aprendo com ele 

diariamente é que vale a pena sonhar e transpor esse sonho para essa forma da gente 

acreditar e sentir que vale a pena. Em vários momentos, ele enquanto nosso Reitor na 

faculdade e hoje como meu amigo particular, ele busca dentro dele esse acontecimento, 

passou por um momento um tanto quanto difícil agora recentemente e foi um exemplo o 

que ele passou para cada uma das pessoas que pôde conviver com ele. Que Deus abençoe 

a cada um de vocês e que vocês continuem contando a história de vocês, que tem sabor 

de valer a pena, de acontecer e da significância de fazer sentido. Aplausos a vocês, e 

sempre tudo de bom, a caminhada continua.” A seguir, faz uso da palavra o Secretário 

Municipal de Saúde Sr. VLADEN VIEIRA: “Boa noite a todos. Realmente fui pego de 

surpresa quando fui convidado a falar, mas dentro da área da saúde que é a minha área e 

também por um bom período na docência, eu acho que nada mais justo do que parabenizar 

a todos os homenageados: Jurgen, William e Maurício. Particularmente o Jurgen e o 

Maurício, porque são profissionais ligados a minha área, ou seja, da saúde, o Jurgen já 

conheço há algum tempo, fomos companheiros de futebol no clube de campo Santa Fé. 

O Maurício tive o prazer de conhecê-lo nos 10 anos de existência da Comunidade 

Terapêutica Santa Carlota, da qual eu tive o prazer de estar na inauguração, mas não o 

conhecia, estive apenas na inauguração por um evento político, como representante na 

época da Secretaria da Saúde, hoje eu enxergo com muita clareza o sucesso e o esforço 

que tem o Maurício nessa atividade, porque como profissional da área de gestão na saúde 

vivemos o dia a dia, o drama de famílias e pessoas com dependência química, que não é 

uma situação fácil, é uma luta, digamos que é uma luta gloriosa, mas que depende de 

pessoas como William para se conseguir um resultado, para se avançar um pouquinho 

quando o mundo inteiro está retrocedendo por conta dessas patologias, que vêm surgindo 

cada vez mais. Parabéns pela escolha de todos, porque como docente eu também entendo 

a dificuldade que se tem hoje de se trabalhar a questão da educação, principalmente a 

educação em nível superior, se não tivermos pessoas com pulso, com conhecimento e 

com habilidade para lidar com esses jovens que estão hoje ingressando na faculdade ou 

até terminando, não seria tão fácil. Sabemos hoje a dificuldade que tem o ensino, pela 

situação e pela conjuntura atual do país. Então, mais uma vez, parabéns, e o Jurgen pela 

forma como ele conduz a Santa Casa hoje, conhecemos, temos parcerias e sabemos que 

não é fácil administrar, ser gestor em saúde não é uma coisa tão simples, é uma coisa que 

demanda doação, paciência e conhecimento, paciência muito mais que conhecimento, 

conhecimento é importante, mas se não tiver paciência para ser gestor de saúde o Jurgen 



sabe muito bem que ele teria saído. Mais uma vez parabéns a todos.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vice-prefeito Municipal Sr. MÁRIO DA FONSECA: “Sra. Presidente desta 

Câmara Municipal vereadora Beth Manoel, vereador Mino Nicolai, vereadora Maísa 

Fernandes, Carlinhos Sartori, ilustres familiares dos homenageados, público que nos 

honra com a sua presença nesta Casa de Leis e ilustres homenageados: Maurício, William 

e Jurgen. Eu, mais uma vez, estou aqui sem saber muito o que falar, vereador Mino, 

porque mais uma vez aquela situação de Vice, todo mundo falou, a hora que falou só a 

Beth, eu falei hoje não, hoje eu vou conseguir, tem algumas coisinhas que ninguém falou, 

vou conseguir. Eis que ela me abre para o público e aí esvazio, mas tudo bem, até o final 

dos quatro anos eu vou acostumar com essa situação ainda, como diria Dom Casmurro: 

"diga lá". Nossa cidade, se existe uma marca que é sua eu diria que é o acolhimento para 

as pessoas que aqui chegam, seja para residir, seja para trabalhar por alguns dias ou seja 

mesmo de passagem, o cidadão itapirense ele é acolhedor por natureza e a maior prova 

disso são os três homenageados que nós temos hoje aqui nessa Casa de Leis. São três 

profissionais brilhantes pela leitura dos currículos e depois eles vão confirmar pelos 

discursos que proferiram aqui nessa Tribuna e são profissionais que poderiam atuar em 

qualquer cidade, em qualquer capital do país e até do mundo, mas uma vez aqui difícil 

sair. O Jurgen, além de ser um engenheiro renomado de sucesso, não se contentou 

somente com o lado profissional e participou da Santa Casa de Misericórdia de Itapira 

como provedor, e desde que eu entrei na política a gente sempre ouve falar que a Santa 

Casa está em crise, a Santa Casa é um problema, quem quer ser provedor da Santa Casa? 

Uma vez me convidaram para ser irmão da Santa Casa, eu fui, eu participei de uma 

reunião e nunca mais apareci, de tanto problema hora que eu vi os balancetes, e o Jurgen 

com muita competência, que ele trouxe do seu lado profissional, implantou na Santa Casa 

de Misericórdia de Itapira, que é uma entidade centenária na nossa cidade. Sobre a gestão 

do Jurgen, hoje como Vice-prefeito eu posso dizer, a Santa Casa deixou só de ser um 

hospital particular que atende a Unimed e abriu as suas portas para o SUS, e abriu as suas 

portas para Hospital Municipal de Itapira. O que seria da nossa cidade, dos nossos 

cidadãos durante a pandemia, que foi um Deus nos acuda, uma correria, está aqui o 

Vladen para dizer, se não fosse o Hospital Municipal e a Santa Casa de Misericórdia 

atuando em conjunto, um ajudando o outro, "olha, lotou leito aqui", "vem cá que eu vou 

te ajudar" e o Jurgen sempre à frente, permitindo que isso acontecesse e salvando muitas 

vidas. Já o professor William, veio para Itapira para ser diretor do IESI, ainda IESI na 

época, quando o professor veio, aqui na Avenida Rio Branco. E o professor William de 

forma impressionante transformou aquele pequeno instituto de educação superior de 

Itapira num Centro Universitário de Itapira, hoje quem vai no IESI, como eu tive a 

oportunidade de ir sábado, conversei lá com o professor William, é de assustar o tamanho 

que tomou o Centro de Ensino Superior de Itapira, que se transformou numa universidade, 

tamanha a competência, o dinamismo do professor William, como professor e como 

administrador. Meus parabéns professor. E o Maurício, eu tenho um caso muito peculiar, 

eu conheci o Maurício, vocês não vão acreditar, a mulher dele já até deu risada que ela 

sabe o que eu vou falar, é que o Maurício, não sei se ainda é, porque ele sumiu, mas ele 

foi, não é Vanessa, um grande apreciador do pavê de doce de leite da doceria da minha 

mãe, toda semana eu via o Maurício, acabava com o estoque de pavêzinho de doce de 

leite, ele e a mulher dele. Sem comentários à atuação do Maurício frente à Santa Carlota, 

recentemente participamos de uma reunião, onde a questão da droga, questão dos usuários 

de droga, dos moradores de rua vem preocupando muito a Prefeitura Municipal, a 



Assistência Social e a Secretaria de Saúde, e o Maurício prontamente nos atendeu e 

participou de uma reunião. Já tivemos algumas ideias, como a reativação do Conselho 

Municipal antidrogas, outras ações para que a gente possa, se não erradicar essa chaga, 

que assola todo nosso país e nossa cidade, mas também diminuir o máximo possível. Eu 

usei o termo erradicar, mas não dando a impressão de que vamos matar, vamos tirar essas 

pessoas aqui, não, é resgatá-los como o Maurício brilhantemente faz, pessoas, seres 

humanos do mundo das drogas que estão nas trevas, ele vai lá e resgata e traz para luz e 

traz para levar uma vida de cidadão, de trabalhador onde essa pessoa possa voltar a 

produzir. Então, hoje, Presidente Beth, eu estou muito satisfeito de estar aqui, de 

participar da homenagem desses três baluartes da nossa cidade, três pessoas que em 

comum tem o trato com o ser humano, seja na área da saúde ou seja na área de educação, 

que são áreas importantíssimas e que poucas pessoas têm a capacidade que eles têm e a 

coragem deles de enfrentar e de enfrentar com brilhantismo e com sucesso. A nossa 

cidade se orgulha muito de vocês três, é um prazer enorme tê-los como cidadãos 

itapirenses, recebam aqui meus cumprimentos, da Prefeitura, de toda nossa cidade e 

saibam que a nossa Prefeitura estará sempre de portas abertas para vocês, que são com 

certeza os principais parceiros que nós temos hoje para gerir a nossa cidade, o nosso 

município. Muito obrigado e uma boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra a 

Presidente da Câmara Municipal Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa 

noite a todos novamente. Hoje uma noite de muita emoção, reconhecimento, 

agradecimento e acima de tudo de homenagens. São aqui três pessoas importantíssimas 

para mim e para nossa cidade, saúde, educação e social, e é com o coração cheio de alegria 

que recebemos de braços abertos como os mais novos cidadãos itapirenses os Senhores 

William Antônio Zacariotto, Jurgen Alexander Bochat e Maurício Landre. Reconheço a 

Câmara como autarquia e que reconhece vocês como cidadãos itapirenses, responsáveis, 

também, pelo terceiro setor de desenvolvimento do município, essa homenagem reafirma 

essa verdade, pois como filhos adotivos dessa cidade terão sempre incentivos para ter 

êxito em suas jornadas, assim como disse o nosso Vice Mário da Fonseca. Quero saudar 

neste momento o professor e Vice-reitor da Uniesi, que com sua contribuição para a 

expansão da Universidade de Itapira, como um grande administrador acadêmico, os seus 

frutos como filho, irmão, esposo, amigo, profissional e cidadão em prol da educação e do 

desenvolvimento científico tecnológico da nossa Cidade, Estado e por que não do nosso 

País. Falo isso porque por várias vezes eu estive presente com o William na faculdade, 

sempre correndo atrás de um aluno ou outro, pois o William chama a gente para sua sala 

e senta, não tem pressa, fica ouvindo, ouvindo e depois conta, conta, conta e por isso, é 

um leque de coisa boa. Assim também como o Jurgen e o Landre. Já precisei do Landre 

por trás das cortinas, já precisei do William e do Jurgen também, no meio da noite, não 

sei se você lembra, eu fiquei será que eu ligo? Será que eu não ligo? Meu Deus, como é 

meio da noite, eu vou ligar para esse homem? Mas, eu, a coragem, e a necessidade foram 

maiores, eu liguei, para atender um paciente precisando de U.T.I., há uns três anos e ele 

me falou: "pode ficar tranquila que amanhã de manhã eu já resolvo isso", e foi de verdade, 

depois ele me retornou: "Beth está tudo certinho já, está na UTI". E assim também 

aconteceu com o Landre, uma pessoa usuária de droga e aceitou o tratamento, foi lá na 

Carlota. Então, essas são as necessidades que ocorrem na vida da gente e que faz a gente 

procurar essas pessoas maravilhosas, o professor William para me orientar e me ajudar a 

resolver as questões sociais de alunos e muitas vezes nem alunos eram, e destaco aqui 

que me tornei profundamente admiradora sua William, de você Jurgen e de Landre. O 



professor William sempre atuando também no setor da educação quando exerce várias 

atividades, todas com muita competência e dedicação, igualmente é atuante no meio 

social da nossa cidade, assim como o Jurgen e o Landre, seus desempenhos estão sempre 

moldados por conduta irretocável junto aos familiares, amigos, alunos, pacientes, 

cooperadores e comunidade em geral. Suas biografias são belas histórias de vida a qual 

atesta os seus méritos conquistados com muito esforço, inteligência, amor, coragem e 

honestidade. Acima de tudo, são pois, a homenagem desta Casa,  cidadãos que estão a 

merecer esta honraria, é de muita responsabilidade escrever sobre os mais novos cidadãos 

itapirenses, pois corro o risco de omitir algumas das suas tantas e importantes qualidades, 

porém e por certo grandes notáveis a integrar a seleta lista de homenageados por esta Casa 

de Leis. Deus abençoe você Jurgen, William e Landre, que vocês continuem a serem essas 

pessoas maravilhosas na proteção de Deus. Deus abençoe a todos e a vocês também, boa 

noite.” A seguir, faz uso da palavra o homenageado Sr. JURGEN ALEXANDER 

BOCHAT: “Boa noite a todos, quero agradecer aqui a Presidente por essa noite que 

muito me orgulha, aos vereadores, toda minha família, as famílias de todos, eu não vou 

lembrar de todas as pessoas que falaram aqui, muito obrigado, e quero agradecer a Deus, 

por a gente estar aqui hoje e as pessoas que nos indicaram e vocês que aprovaram o nome 

da gente, parabenizar também William e Maurício pelo trabalho de vocês e pelo 

reconhecimento de hoje. Bem, hoje é um dia muito feliz para mim, receber esse Título de 

Cidadania, ainda mais Itapirense, por eu prestar serviço à comunidade e essa comunidade 

que sempre me acolheu muito bem e me deu tudo que eu tenho hoje. Quando eu recebi 

esse convite fiquei muito surpreso, porque a gente não presta esse tipo de serviço para 

ganhar algo em troca, a gente presta esse serviço para a gente sentir bem na alma, acho 

que a gente precisa disso, e a alegria que você vê no rosto das pessoas quando a gente 

consegue fazer esse trabalho muito bem. Quando eu cheguei em Itapira a ideia realmente 

era trabalhar em uma grande empresa, que hoje é um grande grupo, quando eu comecei 

só tinha a filial de Itapira, hoje são 8 filiais, e ter também, a tão sonhada qualidade de 

vida, porque morar no interior é muito gostoso, sempre gostei. E aí o tempo passou e eu 

percebi que só isso para mim não estava me completando, foi quando surgiu a 

oportunidade da gente estar à frente da Santa Casa e eu realmente abracei essa ideia, e 

assim consigo colocar no meu currículo, não igual dos dois aqui, mas uma coisa pessoal 

minha que eu consegui esse objetivo. Sandra Estevão eu garanto que passei por muitas 

emoções na Santa Casa e ainda estou passando. A Santa Casa só está aqui hoje aberta 

devido a algumas parcerias que a gente conseguiu fazer, uma foi com o Cristália, que eu 

quero aproveitar esse momento para agradecer a família Stevanato e a família Pacheco, e 

em nome do Dr. Pacheco em especial e da Dra Katia, que nos ajudaram muito, e hoje a 

gente tem parceria com a Unimed, que está aqui hoje o representante, Sr. Estevão, e 

também agradecer o Presidente Sr. Divo. Mas, principalmente, para essas pessoas que 

estão aí, eu tenho uma equipe que nos ajuda muito, Beth, quando você precisou eu liguei 

para a Sandra, que me ajuda demais. Então, é uma super equipe que eu quero agradecer 

de coração a eles, porque eles são muito dedicados e eu só recebo essa homenagem por 

causa deles. Quero só falar uma coisinha também, Vladen, hoje como a Santa Casa é uma 

casa filantrópica, hoje a gente faz um trabalho, uma parceria com o Hospital Municipal, 

onde a gente tem uma doação de 3 leitos de U.T.I. para o Hospital Municipal 

completamente gratuitos, que o município pode usar quando ele necessitar. E para 

finalizar eu quero desculpar o Beto, porque ele falou de 14 anos juntos, não é Rosana? E 

na verdade são 19 anos e hoje está fazendo 19 anos, então, um beijo para você meu amor. 



Deus abençoe a todos, muito obrigado e boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o 

homenageado o Sr. WILLIAM ANTÔNIO ZACARIOTTO: “Boa noite a todos, 

Presidente Beth, para mim Beth, conheci você desde o primeiro dia como Beth. Gostaria 

de saudar e agradecer muito pela indicação aos nobres vereadores. Beto você devia ter 

falado que tinha que ter discurso, essas coisas são difíceis para a gente, mas gostaria de 

dizer que estou muito honrado com a indicação e com o Título de Cidadão Itapirense. 

Engraçado, eu devo ter alguma coisa muito importante com Itapira, meu bisavô quando 

veio da Itália desceu aqui e veio morar em Itapira e depois foi para Mogi Guaçu, teve 

meus avós e meu pai em Mogi Guaçu, e no fim eu acabei vindo trabalhar aqui por causa 

da minha esposa, que estou com ela há 28 anos, que trouxe um currículo numa tal de 

faculdade que iria abrir aqui, aí ela falou quem sabe, falei quem sabe, quem sabe a gente 

cria um sonho e vamos tentar. Ela estava trabalhando no ESO, quem sabe vou para o IESI 

e vamos ficar juntos, te levo ainda e a gente vai poder construir mais por uma cidade. Mas 

só cheguei aqui hoje ou só estou recebendo um Título, não por mim, primeiro pelos meus 

pais, que lá atrás quando eu tinha 11 anos limparam muita loja nessa cidade, de domingo 

vinham limpar loja para mim poder estudar tecnologia, e quando eles limpavam a loja a 

gente aprendia que tinha que dar valor na educação, e era a única coisa que eles faziam, 

falavam: "Nós vamos trabalhar de domingo, eu vou te dar um computador, eu vou te dar 

condições para que você pudesse estudar", e aí você começa aprender a necessidade de 

viver. Quando a gente começa olhar isso aí, você fala assim, poxa não é o William que 

conseguiu chegar lá, ganhar um Título de Cidadão, é a minha equipe, é o professor Paulo, 

que tá ali junto com todos os professores fazendo ações todos os dias em todas as 

instâncias, é a Marisa e a Patrícia, que trabalham comigo há quase 22 anos, que abrem as 

portas para idoso, para educação infantil, para campanha, que buscam e a gente corre e a 

gente tenta. É um município, Mário, que cada dia junto com os ofícios que eu mando para 

o Vladen, em que às vezes ele fala meu Deus de novo estágio, sim, de novo estágio, mas 

é eles que abrem a porta para o nosso aluno estar lá, para o nosso aluno estar ali junto à 

população e trabalhando, e são eles que me transformam a cada dia, não sou eu, tenho 

plena certeza que se recebo um Título não é só meu, é da minha comunidade. E esse 

Título quem merece são os alunos do UNIESI, os professores e os meus colaboradores, 

que a cada dia sonham em melhorar essa cidade. A gente sabe muito que eles têm um 

sonho de ter uma profissão e ser alguém no futuro e tenho plena certeza que vão colaborar 

muito com essa cidade, e acredito ainda que a gente vai voltar a crescer, vai voltar a 

desenvolver. Paulinho, nosso sonho não acabou tenho plena certeza. Muito obrigado a 

todos.” A seguir, faz uso da palavra o homenageado Sr. MAURÍCIO LANDRE: “Boa 

noite a todos, quero agradecer a Beth, ao Carlinhos, a Maísa e ao Hermínio Nicolai pelo 

convite, a presença do Mário, de todos os familiares, a minha família, muitos amigos aqui, 

e primeiro também eu quero agradecer a Deus por esse momento, me sinto muito à 

vontade de falar Dele, com a sua apresentação e com Ele junto conosco aqui. Eu estou 

muito orgulhoso de receber o Título de Cidadão Itapirense, eu não imaginava a 

possibilidade, a não ser quando um caro amigo, Daniel, que foi da primeira turma da 

Santa Carlota, mas isso tudo bem, isso passaram-se anos e tudo bem a gente continua 

fazendo o trabalho que nós fazemos. Agradecer minha família, Vanessa e o Gabriel, meus 

filhos e a minha esposa que vieram para cá comigo há 10 anos e também agradecer na 

figura do seu Alberto, o Instituto Bairral de Psiquiatria, por ter ousado, inovado e 

investido num modelo de tratamento que é muito incompreendido pela classe da saúde, 

por muito tempo, às vezes até por conta de viver na clandestinidade, desde 1970, quando 



eles começaram a surgir no Brasil e ele não ser um serviço de atenção à saúde, 

propriamente dito, mas que usa o nome como tratamento e aí faltavam leis para isso. Eu 

fui um batalhador e reforço o agradecimento na figura do seu Alberto, porque quando 

eles me chamaram para trazer esse tipo de serviço, de modelo de tratamento para Itapira, 

nós estávamos vivendo uma crise muito grande nessa questão das Comunidades 

Terapêuticas, e a ideia inicial era não ter o nome Comunidade Terapêutica, na verdade, 

não foi com o Sr. Alberto que eu conversei, mas foi com o gestor, eu falei: "então vocês 

estão convidando a pessoa errada, porque a minha experiência nesses últimos 28 anos é 

Comunidade Terapêutica e eu não sei trabalhar em outro modelo de tratamento", e eles 

acreditaram. E nós estamos aqui hoje com um modelo exitoso, que traz luz, traz 

esperança, traz fé e não só para os dependentes que estavam vivendo nessas trevas, nesse 

sofrimento, mas a seus familiares também, o próprio município nas pessoas que 

conhecem essas pessoas, que conheciam antes nas trevas e conhecem elas hoje, é 

maravilhoso! Acho que a palavra que o Vladen quis dizer é impotência. Esse trabalho 

requer uma fé e um acreditar sem você saber o que vai acontecer, e às vezes você dá tudo 

e a pessoa não consegue se recuperar naquele momento e isso desanima, eu escutei 

médicos dizendo que não faziam especialização em Psiquiatria, porque era uma 

impotência muito grande, porque é uma área da Medicina onde a intervenção, talvez, seja 

a de maior baixa no sentido de uma recuperação, de uma cura, porque o desafio é um dia 

de cada vez. Então, na época foi feito inclusive um trabalho de convencimento e de 

explanar a questão da dependência química e as características da Comunidade 

Terapêutica como modelo eficaz para o próprio corpo técnico do Bairral, que não 

conhecia e que tinha esses diferentes conceitos ou pré-conceitos em relação à dependência 

química, que não é só do Bairral, não, é geral. E eu sempre defendi o seguinte, eu acho 

que as instituições são maravilhosas, todas, Igrejas, Polícia, Exército, Hospital, Praça, 

Comunidade, eu acho que tudo, eu acho que os problemas que acontecem nessas 

instituições têm a relação com o humano. Então, se você tem boa intenção, se você tem 

capacitação, se você tem esperança, você pode fazer um trabalho em qualquer uma dessas 

áreas, A Polícia é um serviço digno, é um serviço necessário. Então, eu agradeço muito 

mais, com muita honestidade, com muito orgulho e ao mesmo tempo com muita 

humildade, eu não estaria aqui se não fosse a minha equipe, se não fossem as pessoas que 

trabalham comigo, que acreditam junto comigo, que se esforçam junto comigo e que às 

vezes acreditam naquilo que a gente não vê, porque a gente não vê o que vai acontecer, a 

gente só dá, só dá o que for possível e isso faz com que eles acreditem que é possível 

vencer, aí eles começam também a dar por eles mesmos, então, a recuperação deles tem 

uma força interna muito grande. Eu queria quebrar o protocolo, porque eu estou muito 

orgulhoso, eu queria que a minha equipe levantasse, todas as pessoas que estão 

diretamente ligadas com a Santa Carlota, olha só, a Dani não levantou, mas ela é minha 

gestora e o seu Alberto nosso diretor-presidente e eu considero o Daniel ainda como 

membro da nossa equipe, a Camila também não levantou, mas é também minha gerente 

administrativa. E é uma luta nossa de se manter, para vocês terem uma ideia a Santa 

Carlota recebe o que ela recebia há 10 anos, não aumentou um real, nada, e nós não 

deixamos de tratar como deveríamos tratar, mais ainda, hoje nós temos atendimento 

odontológico, às vezes com ajuda do município, temos atendimento oftalmológico, temos 

convênios com o Senac e espero que a gente possa fazer mais convênios. Então, assim, 

eu quero agradecer de coração eu estou muito orgulhoso, eu gosto também da cidade de 

Itapira e me sinto em casa, sobre o interior, Araçatuba não é tão ondulada, mas quando 



eu saí de Araçatuba ela tinha mais ou menos o tamanho de Itapira. Então, eu me identifico 

muito, muito obrigado, estou muito orgulhoso também de dividir com vocês, ao sair daqui 

nós vamos voltar a ser o Jurgen, o William e o Maurício e vamos continuar trabalhando, 

só que agora com Título de Itapirense. Então, muito obrigado por todos vocês e um 

detalhe sempre acontece nessas coisas quando a gente fala do trabalho, na leitura que a 

Maísa leu hoje, Salmos 16 e 18, ele tem uma controvérsia em algumas Bíblias, porque 

ele pode ser o 16 ou 17 ou 18, depende da Bíblia, e nós usamos essa passagem Salmos 

117 “Louvem a Deus, o Senhor, todas as nações! O seu amor por nós é forte, e a sua 

fidelidade dura para sempre”, esse louvor foi o louvor que as Irmãs Carmelitas da Santa 

Carlota rezavam quando elas foram para o martírio na França, na região da Revolução 

Francesa. Então, olha só que no dia de hoje a escolha do Salmo 116 e 118 que para nós é 

o 117. Então, obrigado ao Paulo, também, foi nosso primeiro inspetor da Vigilância 

Sanitária e virou um grande amigo, se Deus quiser apareça por lá. Então, muito obrigado 

e boa noite.” A seguir, faz uso da palavra a Presidente da Câmara Municipal Sra. 

ELISABETH DONISETE MANOEL: “Infelizmente está acabando e é tão bom ouvir, 

foi muito bom ouvir o Jurgen, o William e o Maurício, porque são pessoas ricas em doar, 

doando coisas boas, porque não tem como doar aquilo que você não tem. E que Deus 

proteja vocês, que vocês continuem sendo essas pessoas maravilhosas e importantes." 

(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 servidores da Casa, e declara encerrados os trabalhos da 

presente sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 

 

 


