
Ata da 1ª Sessão Solene, realizada aos 08 de abril de 2010, no Clube da Saudade, para 
a Comemoração do Mês Municipal Espírita. Iniciando a Sessão, o Assessor de Imprensa 
solicita, para compor a Mesa, a presença do Presidente da Casa, Paulo Roberto Andrade. 
Isto feito é realizada a chamada de todos os Senhores Vereadores para a composição do 
Plenário. Isto feito, são convidados para compor a Mesa Principal os Srs.: Carlos Alberto 
Sartori; Cleber João da Silva Borges; Mauro Antonio Moreno e Sérgio Villar. Ato 
contínuo, são chamados os homenageados da noite para que possam se assentar em local 
reservado e especial no plenário, sendo os Srs. Carlos Antonio Baccelli, Eurípedes 
Humberto Higino dos Reis e Antonio de Pádua Souza e Luis Carlos de Macedo 
Soares. Ato contínuo, o Assessor de Imprensa solicita a presença no plenário dos 
vereadores Srs. Antonio Orcini, Carlos Alberto Sartori, Cléber João da Silva Borges, 
Décio da Rocha Carvalho, Luis Hermínio Nicolai; Luis Henrique Ferrarini, Manoel 
de Alvário Marques Filho, Mauro Antonio Moreno e Sônia Fátima Calidone dos 
Santos. Após o cerimonial citar as demais autoridades presentes, o Sr. Presidente, 
invocando a proteção de Deus, declara aberto o trabalho da presente Sessão e solicita ao 
Vereador, CARLOS ALBERTO SARTORI,  para que leia um trecho da Bíblia Sagrada. O 
Sr. Presidente solicita a execução do Hino Nacional. Continuando os trabalhos, o Sr. 
Presidente, Vereador PAULO ROBERTO ANDRADE  faz uso da palavra: “Estamos hoje 
reunidos neste ato solene, onde celebramos com renovada alegria e devida reverência o 
Mês Municipal Espírita em nossa cidade, cumprindo em conjunto com o Centro Espírita 
Perdão, Amor e Caridade, os preceitos estabelecidos pela Lei Municipal 4.084, ampliada 
em sua abrangência e magnitude por decisão consensual dos nobres edis que integram a 
presente Legislatura e que ora compõem o douto Plenário. E o fazemos em uma 
oportunidade ímpar para toda comunidade espírita itapirense, assim como de todo o nosso 
país, considerando o registro no último dia 02 de abril do Centenário de Nascimento de 
Francisco Cândido Xavier, médium mineiro de renome internacional, e patrono da láurea 
que em instantes outorgaremos aos ilustres Drs. Carlos Humberto Bacelli e Eurípedes 
Humberto Higino dos Reis, ambos da cidade mineira de Uberaba; Antonio de Pádua Souza, 
da cidade de Itatiba; e Luiz Carlos Macedo Soares, da cidade de Marília. Reitero hoje as 
palavras proferidas a 08 de Abril do ano passado, para externar a honra e orgulho que 
tomam conta da edilidade itapirense ao homenagearmos tão reconhecidas e renomadas 
lideranças da doutrina espírita, às quais peço licença para incluir o dinâmico e ilustre 
presidente do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o prezado amigo Sérgio Villar, e 
seus dignos e queridos familiares. Rememoro ainda a importância das comemorações 
levadas a efeito no período de 02 a 18 deste mês, levando em consideração os laços que 
unem nossa terra a história da doutrina espírita no Brasil, posto que Itapira abriga um dos 
mais antigos Centros Espíritas do país, exatamente o Perdão, Amor e Caridade, fundado em 
1901. Foi uma das primeiras cidades brasileiras a eternizar o nome de Chico Xavier ao 
fundar o Núcleo Assistencial Cristão que leva seu nome e tem a honra de contar com 
Francisco Cândido Xavier no rol de seus filhos ilustres por conceder-lhe, em 24 de Outubro 
de 1974, quando ele aqui esteve pessoalmente, o Título de Cidadão Itapirense, outorgado 
pela nossa Câmara de Vereadores. Há que se constar também o fato de que o maior hospital 
psiquiátrico da América Latina, a Fundação Espírita Américo Bairral, que sucedeu ao 
Centro Espírita e posteriormente ao Asilo e Sanatório Luiz Gonzaga, é fruto do incansável 
e valioso trabalho social da valorosa comunidade espírita itapirense. Vejam, portanto, 
nobres homenageados e distinto público que nos prestigia, quão fortes e marcantes são os 
fatos que entrelaçam a história de Itapira e o movimento da comunidade espírita itapirense. 
Cabe aqui ainda afirmar que esta identificação não se resume a poucos lugares, ou apenas à 
Itapira, mas sim a todo país. Prova disso é o sucesso do filme 'Chico Xavier', 
brilhantemente dirigido por Daniel Filho, que já bateu recorde de bilheteria, sendo visto por 
mais de um milhão e duzentas mil pessoas. A brilhante e exemplar vida desse homem, e há 
de se enfatizar sua bondade independente de religião ou credo, foi retratada na tela dos 



cinemas com o mais alto nível de qualidade. Nós, da nossa maneira, o homenageamos. Não 
podemos fazer uma superprodução, mas temos nesta Casa o orgulho de homenagear com 
um diploma que leva o nome de Chico Xavier, àqueles que mais fazem pela doutrina 
espírita. Como já dito antes, temos aqui em nossa terra, exemplos concretos do alcance, 
bondade e amplitude que esta doutrina pode ter. Tamanha identificação de nossa cidade e 
tão operoso convívio precisam ser comemorados condignamente, como ora o fazemos, 
através da entrega do diploma “Chico Xavier – um homem chamado amor” aos renomados 
líderes da comunidade espírita aqui presentes, e através do nosso reconhecimento público à 
comunidade espírita de Itapira pelos relevantes serviços prestados à nossa cidade e ao nosso 
povo. Agradeço de coração, e tenho certeza de que também o fazem os nobres vereadores 
da Câmara Municipal de Itapira, as honrosas presenças de todos que nos prestigiam nesta 
noite muito especial em que comemoramos orgulhosos e felizes o Mês Municipal Espírita 
em nossa cidade. Meu muito obrigado. A seguir, faz uso da palavra o Sr. CARLOS 
ANTONIO BACCELLI:  “Senhor presidente da Câmara Municipal de Itapira, demais 
vereadores, autoridades presentes, nosso caro Sérgio Villar, Toninho, Eurípedes, Luis 
Carlos, companheiros espíritas, irmãos e irmãs de ideal espírita cristão desta cidade e de 
cidades próximas, boa noite. É muito difícil tecermos qualquer consideração numa 
oportunidade como esta. Já sou cidadão itapirense. Portanto, sinto-me à vontade para dizer 
algumas palavras em agradecimento, uma vez mais, pela homenagem que nos está sendo 
prestada. Estava justamente pensando em nosso caro Chico, onde em oportunidades assim, 
quando era homenageado. Foi homenageado por dezenas e dezenas de cidades, até mesmo 
por alguns Estados, onde ele sempre fazia questão de transferir a láurea à comunidade 
espírita cristã da própria cidade. Ele dizia que comparecia apenas como representante. Ele 
não tomava às referidas homenagens para si. Ora, se Chico não tomava aquelas 
homenagens para si, onde certamente foi um dos homens mais importantes deste planeta, 
nós também não podemos tomar esta homenagem à nossa pessoa. Chico, simbolicamente, 
transferia todas as homenagens à comunidade espírita cristã, dizendo que comparecia na 
condição de um cabide sobre o qual as homenagens, medalhas, comendas eram 
dependuradas. Ele estava apenas como um representante, mas hoje percebemos que na 
realidade o espírito de Chico Xavier é que está patrocinando todos esses fatos. Antes o 
espírito de Jesus Cristo, porque a vida de Chico Xavier foi, toda ela, um hino de louvor à 
Jesus Cristo. Ele não entendia a doutrina espírita sem Jesus. Ele não entendia o espiritismo 
sem a presença do Cristo. Para Chico Xavier, Jesus é nosso mestre e senhor como Emanuel, 
seu guia espiritual e Jesus é o governador espiritual da terra. Chico procurou ser cristão e 
temos a absoluta certeza de que ele logrou vivenciar o evangelho e se transformou, sem 
dúvidas, em um dos maiores apóstolos do cristianismo, não apenas do espiritismo, de todos 
os tempos. Alguns companheiros chegam a dizer que Chico Xavier foi o décimo terceiro 
apóstolo. A vida de Chico foi prodigiosa. Tive a oportunidade de acompanhar as suas 
atividades de perto durante 25 anos. O Eurípedes estava na condição de filho no dia-a-dia 
durante mais de 40 anos. Portanto, quanto eu ou ele sabemos o que estamos dizendo. Chico 
Xavier, sobre tudo, era um espírito iluminado. Chico Xavier não foi apenas obra dos 
espíritos como alguns entendem. Chico Xavier, para nós, era o comandante em chefe desse 
movimento que é doutrina espírita na revivescência do evangelho. Chico Xavier dizia 
assim: “Eu não acredito que nós espíritas um dia venhamos a serem os tais. Acredito que 
nós iremos caminhar ao encontro das demais religiões cristãs para que um dia possamos 
constituir o cristianismo total.” Então, ele nos ensinava que nós não estamos em um torneio 
de esgrima. Chico Xavier nunca fez proselitismo de arrastamento. Nunca presenciei Chico 
Xavier tentando converter alguém à doutrina espírita, mas sempre percebi a preocupação 
dele em fazer com que as pessoas fossem boas, em fazer com que as pessoas vivessem de 
acordo com seus melhores sentimentos. Certa vez mesmo, ele chegou a comentar conosco: 
“Muita gente me procura para saber o que deve fazer para ser um médium, mas ninguém 
me pergunta o que deve fazer para ser bom.” Devemos colocar a bondade acima da 



condição de médium. Por isso, em recente obra que estamos lançando, ou seja, 100 anos de 
Chico Xavier, ao lado da obra em que o Eurípedes também está lançando nesta noite, Chico 
Xavier, apóstolo do Brasil, consideramos Chico Xavier na condição de fenômeno humano e 
mediúnico. Para nós espíritas ele foi um fenômeno mediúnico sem precedentes como 
igualmente um fenômeno humano, mas para o Brasil, que no ano de seu centenário o está 
homenageando espontaneamente. O filme não foi encomendado, as reportagens não foram 
encomendadas, os programas não estão sendo encomendados, as lembranças à ele não 
foram encomendadas. Trate-se de uma homenagem que emerge do povo brasileiro. Nós 
gostaríamos de encerrarmos as nossas rápidas considerações para não nos estendermos. 
Alguns dizem o seguinte: “O Brasil tem fornecido ao mundo grandes nomes. Na área do 
esporte, Edson Arantes do nascimento. Não podemos também nos esquecer de Airton 
Senna e tantos outros. O Brasil tem fornecido ao mundo grandes inteligências no campo da 
literatura, no campo da poesia, mesmo no campo da ciência, da medicina, mas em termos 
de espiritualidade, sem pensar em rótulo religioso, hoje o nome que o Brasil tem para 
oferecer ao mundo como legenda e bandeira de paz, sem dúvida alguma, é o nome de 
Francisco Candido Xavier. Em termos de espiritualidade é o nome brasileiro a ser 
exportado. Muito obrigado à todos.” A seguir, o Sr. Carlos Antonio Baccelli recebe o 
Diploma Chico Xavier - Um homem chamado amor - (Aplausos) A seguir, faz uso da 
palavra o Sr. EURÍPEDES HUMBERTO HIGINO DOS REIS:  “Boa noite à todos de 
Itapira, onde já estive algumas vezes com o Chico Xavier, o meu pai, por várias vezes. 
Doutor Paulo e dona Sônia, peço licença aos outros vereadores presentes, porque meu pai 
me ensinou que quando fosse à Casa de alguém, mesmo que fossemos homenageados, que 
primeiramente tivéssemos a delicadeza de homenagear, principalmente, os donos da Casa e 
os aniversariantes. Como hoje é o aniversário do doutor Paulo e amanhã da nobre vereadora 
Sônia, peço à todos que cantemos um parabéns à eles antes de minha fala. 
Conseqüentemente peço licença para que me suportem por mais alguns momentos. Chico 
Xavier era alguém como a grande música de que o grande cantor logo homenageou Jesus. 
O senhor Baccelli lembrou-se muito bem que o Chico Xavier sempre esteve a serviço de 
todos, mas antes de estar à serviço de todos o seu primeiro chefe dizia à ele que a grande 
benção e vantagem da doutrina espírita é que ela não possuía chefe, nem entre os homens 
do dia-a-dia, nem os intelectuais, nem entre nenhum curso universitário, inclusive ele 
brincava muito com minha pessoa dizendo: “Você, doutor Eurípedes, está livre, porque se 
algum dia a doutrina espírita resolver doutrinar as faculdades que as pessoas pertencem, 
tenho de estar fora dela, inclusive, ainda bem que o meu patrão maior e a quem sirvo é 
Jesus, onde o mesmo não cursou nenhuma faculdade e sim a faculdade da vida.” Então, eu 
lhe dizia o seguinte: “Então, Chico, estará vazio as casas espíritas, porque você possui a 
maior universidade que é a da vida. Você trouxe da França para Pedro Leopoldo, de Pedro 
Leopoldo para Uberaba, de Uberaba para o Brasil.” Com todo o respeito à solenidade de 
hoje esta Câmara abre suas portas para homenagear a doutrina espírita, os espíritas de 
Itapira, região e de todo o Brasil. Sabendo pela própria boca de meu pai onde o mesmo 
dizia: “Não pode falar agora meu filho, porque senão pensarão que estou querendo ser dono 
dessa doutrina.” Chico Xavier nunca criou nada. Ele simplesmente transmitia os 
ensinamentos que Jesus pediu diretamente à ele, ou seja, trouxe até nós pobres mortais na 
terra. Sendo assim posso dizer que é muito bom, como diria ele, ver esta Casa homenagear 
a doutrina espírita, sendo que esta Casa é do povo, onde sabemos que seus vereadores estão 
sempre preocupados em homenagear o povo. Em Uberaba se fez uma música onde diz: 
“Iluminado seja, iluminado és.” Ele uniu todas as religiões. Chico Xavier uniu à todos. A 
sua palavra não era simplesmente para os espíritas, tanto que costumo dizer e afirmar ao 
Baccelli que é um companheiro de tantas datas e outros mais que freqüentavam Uberaba. 
Setenta por cento das pessoas que o procuravam não eram os espíritas, onde muitas das 
vezes não possuíam religião, mas diziam o seguinte: “A maior religião que qualquer ser 
humano deve trazer dentro de si, principalmente dentro de seu coração, é o amais uns aos 



outros como eu vos amei.” Todos os outros religiosos ou os que se intitulam ateus, quando 
a dor chegava e batia em suas costas, o Chico Xavier via a mão que secou tantas e tantas 
águas e salvou tantas vidas. Por isso, estamos vendo o Chico ser homenageado em seu 
centenário. Está sendo homenageado em todos os lugares do país e fora do país não porque 
era um médium e psicólogo, mas sim porque era um homem de bem e um verdadeiro 
seguidor de Jesus Cristo. Ele sempre pautou por isso e dizia que quando a dor chega às 
portas de cada um de nós, independente da religião que esteja, a pessoa procura uma força 
denominada a força maior, ou seja, Deus. Deus está presente em todas as portas como seu 
filho amado Jesus. Chico Xavier serviu sempre Jesus Cristo. Obrigado à esta Casa e 
obrigado ao povo de Itapira pelo carinho. Obrigado pelo carinho que sempre tiveram em 
relação ao Chico Xavier. Jesus com o poder que tinha ressuscitou-se aos braços de todos. 
Daniel Filho é como se tivesse reencarnado Chico Xavier aos braços do povo a que ele 
tanto amou e continuará amando. Muito obrigado à todos.” A seguir, o Sr. Eurípedes 
Humberto Higino dos Reis recebe o Diploma Chico Xavier - Um homem chamado 
amor - (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Sr. ANTÔNIO DE PADUA SOUZA:  
“Excelentíssimas autoridades, excelentíssimas senhoras, caro Serginho, nosso amigo, nosso 
irmão, excelentíssimos amigos e caros amigos itapirenses. Nós itatibenses nos sentimos 
profundamente honrados por estar presente nesta homenagem que sem dúvidas é 
integralmente para o nosso querido Chico Xavier. Como disse o Baccelli, essa homenagem 
realmente pertence ao Chico Xavier. Tudo o que fizemos ou tentamos fazer é devido a seu 
exemplo e a sua dedicação ao evangelho, onde em nosso entendimento será esse o caminho 
que transformaremos a nossa sociedade. Em nosso entendimento o dia virá em que os 
estatutos dos povos e nações, será o evangelho de nosso senhor Jesus Cristo. Estamos 
iniciando uma nova era por inspiração de Chico Xavier, ou seja, a prática da caridade. 
Diante das grandes calamidades vemos o despertar no coração de cada um o desejo ardente 
de socorrer. Quando solicitado estamos prontos. Quando presenciamos nos noticiários um 
gesto de solidariedade, conseqüentemente, nos emocionamos. Em meu entendimento, para 
mim pelo menos, Devo à Chico Xavier. Por Chico alcanço Jesus, o nosso mestre, onde 
diante de tanta argumentação que foge da simplicidade conseguimos nos expressar que 
Jesus é o meigo, o doce, rubi da Galiléia. O nosso vocabulário muda e o nosso coração se 
transforma. Esse é o gesto que Chico sempre exerceu e que nós estamos conseguindo trazer 
ao nosso coração. Então, voltarei para Itatiba, uma cidade irmã, na própria nomenclatura, 
pois é pedra para todos os lados, nos fazendo irmãos mais próximos um dos outros. Então, 
vou para a minha cidade levando a homenagem aos meus companheiros que lá labutam por 
amor ao evangelho. O centro espírita é pequeno e possui muito amor para os nossos irmãos 
sem lar. Foi isso que o Chico sempre fez. Isso emocionou todo o nosso Brasil. Muito 
obrigado por estar sendo homenageado por esta cidade e por esse povo. Um grande abraço 
ao Serginho e as autoridades presentes. Gostaria de desejar muitos votos de paz nesse 
mandato. Muita paz e que Jesus acompanhe à todos em seus lares, trabalhos e em todas 
atividades.” A seguir, o Sr. Antonio de Pádua Souza recebe o Diploma Chico Xavier - 
Um homem chamado amor - (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Sr. LUIS 
CARLOS DE MACEDO SOARES: “Boa noite à todos. Depois de tudo que foi dito, 
pouco possuo para acrescentar, fazendo de minhas palavras, as palavras do irmão 
Confrades. Excelentíssimo senhor presidente, Paulo Roberto Andrade, em nome de quem 
peço vênia para cumprimentar os demais edis desta Casa de Leis que hoje se fazem 
presentes. Gostaria de cumprimentar, em especial, meu amigo de longas datas, Dr. Mario 
Coraini, desde os bancos da universidade em 1.971, ou seja, quase 40 anos atrás e a mais de 
36 anos como professor da nossa querida Fundação Univem. Gostaria de agradecer também 
a sua esposa Marilene por estar presente nesta Casa na data de hoje. Acredito que esse 
diploma é muito mais do que mérito nosso. Aos amigos que me acompanharam desde o 
município de Marília, gostaria de agradecê-los pela presença. Gostaria de agradecer o 
Amauri e o Dr. Fernando, onde também juntamente conosco, fazem parte do colégio 



Bezerra de Menezes como secretário. Senhores, senhoras e amigos desta cidade, onde já há 
alguns anos aprendi a amar e gostar. Há alguns anos participo, juntamente com o Sérgio e 
com os companheiros da cidade vizinha, de eventos como esse. Pouco posso falar de Chico 
Xavier e dessa referida homenagem. Falo sem medo errar, pois acredito que depois do 
nosso senhor Jesus, o Chico foi o espírito maior que aportou para nos ensinar o que é amor, 
bondade e caridade, enfim, tudo aquilo que aprendemos com ele. Não tive a oportunidade 
de estar junto com ele como vocês. Isso é mérito de vocês, mas mesmo assim seguimos 
tudo o que ele deixou para a humanidade. Gostaria de dizer, senhor presidente, que hoje 
meu pai faz aniversário no mundo espiritual. Não receberei nessa encarnação comenda 
maior. Acredito, sem consultar os homenageados, que não receberei uma homenagem 
maior do que essa, ou seja, se tínhamos responsabilidade a partir de agora levando esse 
diploma, aumentou e muito a nossa responsabilidade. Levar um título como de Chico 
Xavier um homem chamado amor, é muita responsabilidade. Não sei se terei essa condição. 
Obrigado aos edis e ao Sérgio que preside o centro espírita perdão, amor e caridade. 
Gostaria de agradecer o povo dessa terra e ao amigo de Campinas. Gostaria de agradecer, 
em especial, uma pessoa que me acompanha há mais de 30 anos de casado e 12 de namoro, 
ou seja, a minha esposa. É uma pessoa que tem sido a minha muleta e bengala. Acredito 
que sem ela não estaria presente nesta Casa na data de hoje.” A seguir, o Sr. Luis Carlos 
de Macedo Soares recebe o Diploma Chico Xavier - Um homem chamado amor - 
(Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Sr. SÉRGIO VILLAR:  “Ao nosso querido 
Paulo Andrade, aos respeitáveis vereadores dessa cidade, aos membros que compõem essa 
Mesa, aos nossos companheiros de ideal espírita. Tenho certeza que Itapira se encontra em 
festa. Em 1.986, juntamente com o Sr. Antônio de Pádua Souza, adentrava à casa de 
Eurípedes para conhecer Francisco Candido Xavier. Esse homem que marcará a nossa vida 
de tal maneira que aprendemos com ele o trabalho do exercício da caridade. Em seus 100 
anos, Itapira não poderia ter recebido um presente maior. Ao ter nesta data que se torna um 
marco para Itapira, dois filhos que ao longo de muitos trabalharam, conviveram, militaram 
ombro à ombro com essa criatura tão amada, onde aprendemos a nos curvar. Ao Eurípedes 
que muitas vezes permitiu a nossa entrada para podermos beijar e ao mesmo tempo ser 
beijado pelo nosso amado Chico Xavier. Em 1.994 quando o Blanco transferira à esta 
cidade, fui à Uberaba como era costume das pessoas que acompanhavam Chico Xavier, 
sempre que tivéssemos uma oportunidade de contar à ele os fatos que acontecia. Lembro-
me na acústica de minha alma que ao me aproximar dele naquele dia, ele sorrindo e falando 
baixo disse o seguinte: “Meu filho você está mudando para uma cidade onde sou filho e 
onde fui receber um título de cidadão e onde tenho certeza que você irá proliferar um 
trabalho. Tenho certeza que é uma cidade que te receberá de braços abertos. Lembre-se, 
meu filho, que a passagem nossa pelas cidades muitas vezes se faz como uma rosa. Apesar 
da beleza das pétalas e do perfume, não podemos esquecer que em seu corpo existe 
espinhos.” A emoção tomava conta de minha alma naquele momento e ao lembrar-me de 
Chico Xavier, onde tenho a oportunidade de poder, junto a esta Câmara Municipal tão 
respeitada, conseguir esse título, essa comenda, esse pequeno mimo que faz com que Itapira 
possa, no cenário nacional, ter hoje o seu momento destacado. Estamos aqui em um 
pequeno recinto, onde muitas pessoas nos assistem nesse momento através da nossa TV 
web, levando esse fato para todos. Hoje mesmo recebi um email de um companheiro de 
Portugal onde dizia que estava divulgando o nosso evento que se realizará em nosso 
município de Itapira e desse modo as pessoas poderiam compreender um pouco sobre a 
importância de Chico Xavier nessa terra abençoada em que se intitula Itapira. Não 
poderíamos deixar que nossas emoções pudessem pulsar. Há duas semanas, em um 
congresso no município de Fortaleza, abríamos o congresso com a nossa palestra dizendo 
que nós temos atualmente dois grandes biógrafos de Chico Xavier. Seria o amigo Gama e o 
Carlos Baccelli. Para nós é uma honra de ter sido o segundo espírita da história de Itapira 
em receber o título de cidadão, ou melhor, o terceiro, porque sem merecimento nenhum nós 



recebemos o segundo título como segundo médium. É com alegria, Eurípedes, que esta 
cidade te homenageia. É com essa grande emoção que Itapira te recebe nos braços da 
mesma maneira que recebeu Chico Xavier, apóstolo da caridade e o amor em sua mais alta 
expressão. Encerro as minhas palavras dizendo que não poderia me encontrar em um 
momento mais feliz de minha vida nesse em que estou vivenciando, onde entrei à casa de 
Chico Xavier pelas mãos de Antonio de Pádua Souza e que recebido junto à porta pelo 
nosso querido Eurípedes, onde encontrei na amizade sincera o nosso querido Carlos 
Baccelli, onde recebi da universidade de Marília uma grande parceira de nossa TV web, o 
carinho e emoção de termos uma universidade espírita com mais de 5 mil alunos. Itapira 
não poderia estar, nesse momento, a desprezar esse momento tão belo que tenho certeza 
que muitas cidades gostariam de estar lado à lado de Eurípedes e Baccelli. É nesse 
momento e diapasão que nós possuímos somente uma palavra, onde é a mesma palavra que 
encerrei o congresso de Fortaleza dizendo que Chico Xavier, plagiando as palavras daquele 
ateu que se chama Nelson Xavier, onde o mesmo fez o papel de Chico Xavier no filme. Ele 
diz o seguinte: “É interessante. Comecei a conviver com os espíritas e posso afirmar que é 
fácil destacar aqueles que conviveram com Chico Xavier, porque obtiveram através de seu 
trabalho a sua marca que é a caridade. Itapira possui um dedo de Chico Xavier. Onde ele 
estiver, como espírito liberto que é, tenho a certeza que está presente junto à nós saudando e 
abraçando, acima de tudo, fazendo aquilo que ele sempre fez, ou seja, amar o próximo da 
mesma maneira que nosso senhor nos ama. Jesus nos abençoe e nos proteja, mas ao mesmo 
tempo que cada um de nós, independente do credo religioso que no dia-a-dia freqüentamos, 
possamos ter em Jesus a nossa fonte inspiradora para continuarmos implantando a lei 
divina. Muita paz no coração de todos. obrigado.”A seguir, são executadas algumas 
canções religiosas e também da música popular brasileira pelo Sr. Vicente de Paula 
Fernandes Vansan. Terminadas as homenagens, o Sr. Presidente agradece a Deus, às 
presenças dos Srs. Vereadores, dos homenageados, de todos os presentes, dos funcionários, 
que prestigiaram os trabalhos desta Sessão Solene. DO QUE, PARA CONSTAR, 
LAVROU-SE ESTA ATA. 


