
Ata da 3ª Sessão Solene, realizada aos 10 dias do mês de Setembro de 2010, para as 
outorgas dos Títulos de Cidadania Itapirense aos ilustres senhores José Fernando Coutinho 
e Luiz Carlos Pires de Carvalho e da Honraria "Tenente-Coronel Francisco Lourenço 
Cintra" ao Sr. Arlindo Bellini. Iniciando a Sessão, o Assessor de Imprensa solicita, para 
compor a Mesa, a presença do Presidente da Casa, Sr. Paulo Roberto Andrade. Isto feito, é 
realizada a chamada de todos os Senhores Vereadores para a composição do Plenário. Ato 
contínuo, são convidados para compor a Mesa Principal os Srs.: Eliel Corazza, Ex-Vereador e 
Ex-Presidente desta Casa de Leis; Antonio Carlos Gomes, Provedor da Santa Casa de 
Misericórdia de Itapira; Juvenal Santi Lauri, Presidente da OAB Subseção de Itapira, 
Antonio Carlos Martins, Vice-Prefeito de Itapira; e os senhores homenageados Srs. José 
Fernando Coutinho, Luiz Carlos Pires de Carvalho e Arlindo Bellini. Ato seguinte, o 
cerimonial solicita a presença no plenário dos ilustres homenageados a saber: José Fernando 
Coutinho, Luiz Carlos Pires de Carvalho e Arlindo Bellini. 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, Luis Henrique Ferrarini , para que leia um trecho da 
Bíblia Sagrada. O Sr. Presidente solicita a execução do Hino Nacional. Continuando os trabalhos, 
o Sr. Presidente PAULO ROBERTO ANDRADE  faz uso da palavra: Dignas autoridades 
citadas pelo cerimonial. Excelentíssimos membros da Mesa Diretora, Srs. Cleber João da Silva 
Borges, Carlos Alberto Sartori, Mauro Antonio Moreno, Antonio Carlos Martins, Antonio Carlos 
Gomes, Eliel Corazza e Juvenal Santi Lauri. Excelentíssimos senhores Vereadores Antonio 
Orcini, Décio da Rocha Carvalho, Luis Henrique Ferrarini, Luis Hermínio Nicolai, Mario da 
Fonseca e Sônia de Fátima Calidone dos Santos. Boa noite imprensa escrita e falada, internautas, 
que pela primeira vez na história podem acompanhar a transmissão de uma Sessão Solene, 
ilustres homenageados, Sr. José Fernando Coutinho, sua esposa Sra. Maria das Graças Lima 
Coutinho e filhos Fábio, Flávia e Fernando, Sr. Luiz Carlos Pires de Carvalho, sua esposa Sra. 
Maria Iolanda Lopes de Carvalho e filhos Luis Claudio e Lucila Maria, querido Sr. Arlindo 
Bellini, sua esposa Sra. Maria Guiomar Aparecida Pizzi Bellini e filhos Fernando, Marcelo 
Augusto e Patrícia Elaine. É motivo de muito orgulho e satisfação recebê-los nesta Casa. Sempre 
ouvimos comentários de que a política é complicada em seu dia-a-dia, mas acredito que a mesma 
sempre possui seus momentos de alegria e euforia. Particularmente, falo em nome de todos os 
pares, que é motivo de muito orgulho e satisfação estarmos recebendo pessoas ilustres que 
passarão efetivamente, na data de hoje, a serem filhos, oficialmente, da cidade de Itapira. 
Lembro-me, ainda quando jovem, nas imediações da Rua José Bonifácio o Sr. Arlindo Bellini 
sempre presente defronte a loja Casas Baiochi. Portanto, volto a repetir que é motivo de muito 
orgulho para todos os presentes nesta Casa. Prezados e ilustres homenageados, merecedores não 
só do Título de Cidadania e também Honraria “Tenente Coronel Francisco Lourenço Cintra”, que 
lhes 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 laureados com dois importantíssimos títulos oferecidos por esta Casa, razão 
pela qual peço que dividam com eles o mérito do presente reconhecimento externado por Itapira e 
pela nossa população através desta Casa. Representantes da imprensa. Senhores, Senhoras, jovens 
que nos honram com suas presenças, e internautas que acompanham uma solenidade deste Poder 
Legislativo ao vivo pela primeira vez na história de Itapira. Gostaria de dizer algumas palavras 
sobre a importante ocasião de hoje. Em primeiro lugar quero deixar claro minha alegria, junto 
com os representantes do Poder Legislativo de Itapira, em poder participar de um momento 
marcante na vida dos três homenageados desta noite. Nós, como vereadores, temos inúmeras 
atribuições e funções no decorrer de nosso mandato, quais incorporamos com muita dedicação 
por sermos representantes da população. Porém, muitas destas situações são complexas, 
desgastantes e exige muita compreensão para cumprirmos tal missão. Não é fácil, porém é 
prazeroso, saber que podemos trabalhar para o melhor de nossa querida Itapira. Mas, é fato que 
algumas de nossas atribuições refletem uma ocasião muito mais tranqüila e nos enchem de 
alegria por termos a convicção de estarmos promovendo um ato de justiça plena e inquestionável. 
Sendo assim, informo aos senhores que hoje é uma destas situações. Estamos reunidos, 
cumprindo o nosso dever como determina os decretos que outorgam os referidos títulos de 
Cidadania Itapirense, aos Senhores Luiz Carlos de Carvalho Pinto e José Fernando Coutinho, 
assim como o decreto que confere a Honraria “Tenente-Coronel Francisco Lourenço Cintra” ao 
Senhor Arlindo Bellini. E fazemos isto com enorme alegria, pois estamos agraciando 
merecidamente, com importantes títulos oferecidos por esta Casa de Leis, três pessoas, que pelos 



seus atos, ações e conduta são dignas do reconhecimento deste Poder Legislativo, e, 
conseqüentemente, da nossa cidade e de seu povo. Sendo assim, dirijo a palavra aos 
homenageados. Senhor Luiz Carlos de Carvalho Pinto, competente profissional da área de 
odontologia e Sr. José Fernando Coutinho, experiente médico anestesiologista. Vocês receberão 
hoje o título de Cidadão Itapirense o qual irá incluí-los no rol de pessoas ilustres desta cidade. Se 
vocês à tomaram um dia como local para viver, a partir de hoje são tidos como filhos legítimos 
desta terra, não por terem nascido aqui, mas sim por terem o reconhecimento desta cidade e 
população de que vocês são importantes em nossa história. Quando votada em plenário as felizes 
propostas apresentadas pelo nobre vereador Luis Hermínio Nicolai para a outorga aos senhores 
do mais que merecido Título de Cidadão Itapirense, apreciado o currículo e visto a conduta, 
importância e ações de cada um, levaram o Plenário a posicionar-se pela aprovação unânime da 
iniciativa e por aclamação dos doutos componentes desta Casa Legislativa. E não poderia ser 
diferente, considerando a história de Sr. Luiz Carlos Pires Carvalho Pinto e Sr. José Fernando 
Coutinho, bem como o desempenho de cada um na crucial área da Saúde, é facilmente visível o 
motivo desta unanimidade. Luiz Carlos Pires de Carvalho, radicado em Itapira desde 1949, é 
natural de Cafelândia, Estado de São Paulo, e conta com vasta experiência na área da 
odontologia, atendendo em seu consultório há 47 anos e acumulando 25 anos de exercício da 
profissão no serviço público. Formou-se pela PUC-Campinas, e concluiu o curso em 1953. Tem a 
especialidade de Odontopediatria e Saúde Pública. Foi ainda fundador da APCD (Associação 
Paulista dos Cirurgiões Dentistas) – Regional de Mogi Mirim. Na área social inclui o rol de 
membros do Lions Club há 40 anos e foi fundador do Leo Club. É Fundador também do Tênis 
Club de Itapira e Clube de Campo Santa Fé, duas importantíssimas entidades de nossa cidade. É 
ainda sócio remido do Centro Comércio e Indústria e diretor do Lar São Vicente desde 1970, 
onde atualmente ocupa o cargo de presidente do conselho administrativo. É também membro da 
Maçonaria desde 1998. Já o Sr. José Fernando Coutinho, natural do Rio de Janeiro, capital, está 
em nossa querida Itapira desde 1973, quando ocupou o cargo de primeiro médico anestesiologista 
na Santa Casa de Misericórdia de Itapira, onde até hoje atua, além de ter ocupado o cargo de 
Diretor Clínico da referida instituição entre os anos de 1987 e 1988. Ingressou na Universidade 
de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro em 1966, onde além dos conhecimentos acadêmicos e 
da profissão, participou de movimentos estudantis contra a ditadura militar e retorno da 
democracia ao país. Depois de diversos cursos e admissões em sociedades estaduais de 
Anestesiologia, porta o título desta especialidade. Obteve vasta experiência em outras instituições 
médicas no Estado do Rio de Janeiro. Na área social participou como membro ativo de diversas 
instituições em nossa cidade, como Lions Clube, Associação Comercial e Empresarial de Itapira, 
e atualmente é membro da Loja Maçônica Deus, Justiça e Caridade. Não é, portanto, difícil 
entender os motivos que conduziram este colegiado a acolher por aclamação as propostas de 
outorga do título maior desta Casa de Leis. Dirijo agora, a palavra ao Senhor Arlindo Bellini, 
filho nato desta terra, cuja história da mesma é objeto de sua paixão. Alegro em informar que o 
Senhor recebe hoje a Honraria “Tenente-Coronel Francisco Lourenço Cintra”, entregue aos 
itapirenses que se destacam e prestam relevantes serviços à nossa comunidade. Posso afirmar 
certamente que o senhor é um dos mais carismáticos e tradicionais comerciários de Itapira. Desde 
1958 ingressa o rol de trabalhadores da Casas Baiochi. Porém, além de competente e exemplar 
funcionário do comércio da cidade, destaca-se de maneira ímpar na área cultural do município 
como exímio conhecedor de nossa história sendo proprietário de um grande acervo de materiais 
impressos sobre Itapira e seu povo. E mais importante, não bastando deter o conhecimento, tem 
por objetivo incansável disseminar esse conteúdo. Desde os tempos da antiga Folha de Itapira até 
os dias atuais, o Sr. Bellini publica artigos que mantém vivo na lembrança do itapirense fatos que 
jamais devem cair no esquecimento. Isso, Seo Arlindo, como é carinhosamente chamado, é 
denominado de manutenção da história. Esse seu trabalho, e que se enfatize que faz com paixão, 
não tem preço. Será uma grata e incalculável dívida que sempre teremos com o senhor e 
externado a sua família. A homenagem que recebe nesta data não é retribuição e sim 
reconhecimento desta cidade por ter cuidado e recontado a nossa história. Atualmente o Sr. é 
colaborador do Jornal Tribuna de Itapira, onde é autor da coluna 'Relembrando o Futebol 
Itapirense' e 'Foto da Semana', onde fatos históricos e marcantes são relatados com primazia. 
Material este publicado praticamente desde a fundação deste importante órgão de imprensa do 
município, a convite de seu diretor Luiz Roberto Trevelin. Do mesmo modo dos outros 
homenageados, os méritos e a magnitude da importância do seu trabalho em benefício de toda a 
comunidade itapirense conduziram ao posicionamento unânime desta Câmara, quando aprovado 
o projeto de Decreto Legislativo ainda em 2006, sendo o mesmo de autoria dos atuais vereadores 
Luis Hermínio Nicolai, Mario da Fonseca, Sônia de Fátima Calidone dos Santos, Décio da Rocha 



Carvalho, e dos vereadores à época, João Batista de Lima e Sebastião Manoel. A nós, vereadores 
atuais, tivemos a sorte, Sr. Bellini, de endossar tudo o que foi elaborado no passado e ter orgulho 
e privilégio de estarmos presentes na data de hoje, em especial, minha pessoa como presidente 
desta Casa de Leis. Parabenizo os nobres parlamentares pela autoria dos três projetos, cujo 
cumprimento legal e celebração se concretizam hoje, bem como os nobres pares pela aprovação 
unânime das proposituras. Parabéns, Sr. Luiz Carlos de Carvalho Pinto e Sr. José Fernando 
Coutinho pelo recebimento do título cidadão. Parabenizo também o Sr. Arlindo Bellini por ter 
sido laureado com importantíssima honraria “Tenente-Coronel Francisco Lourenço Cintra”. 
Enfatizo aos homenageados desta noite, que a honraria que estamos lhes outorgando neste 
instante vai acompanhada da gratidão e do reconhecimento de todo um povo, que muito lhes 
admira e sente-se feliz e orgulhoso por tê-los como filhos desta terra que tanto amamos. Muito 
obrigado a todos.” (Aplausos). A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 
NICOLAI : “Boa noite Sr. Presidente da Câmara Municipal de Itapira, Sr. Paulo Roberto 
Andrade, excelentíssimo Sr. Vice-Prefeito de Itapira, nobres colegas vereadores, homenageados, 
nossos companheiros Juvenal e Eliel, autoridades presentes e público presente. Gostaria, do 
fundo de meu coração, de pedir a todos que me permitam um discurso informal, pois estou muito 
emocionado. É uma oportunidade em minha vida de ser novamente privilegiado em uma situação 
em que ocorreu no passado, onde jamais esperava que viesse a acontecer novamente. Estamos 
sempre passando por fatos bons na vida política. Existem, como o presidente afirmou, algumas 
divergências políticas, mas a partir do momento que entramos na vida pública devemos saber que 
futuramente lidaremos com essas diferenças. Com certeza os fatos bons chegam há 99%. Peço a 
permissão, até mesmo para os homenageados, para falar em relação ao Dr. Carlos, Dr. Fernando 
e querido amigo Sr. Bellini. Quando criança constatava que havia uma distância muito grande 
relacionada a minha idade e a idade das pessoas que já possuíam 30 anos. Atualmente atuo como 
vereador, ou seja, posso homenagear três ilustríssimas pessoas. Posso afirmar que estudei com o 
Sr. Luis Claudio e o Sr. Luciano. Muitas vezes brinquei de carrinho no tapete da residência dos 
mesmos. O Sr. Arlindo Bellini sempre me dava “croque” na cabeça quando eu passava correndo 
pela calçada da loja Casas Baiochi. Era quase todo santo dia, pois a loja de meus pais era 
encostada com a Casas Baiochi. Conheci o Dr. Fernando através de amigos no Clube Santa Fé. 
Quase todo final de semana havia churrasco. É um privilégio muito grande homenageá-los. 
Através dessa homenagem, acredito que os homenageados poderão constatar quantos amigos eles 
realmente possuem. Nunca imaginei que o Dr. Carlos não era nato do município de Itapira. É 
uma surpresa muito grande quando os amigos chegam e dizem o seguinte: “Mino, você precisa 
fazer um favor para a gente.” Não são poucos amigos que vieram me procurar. Muitas pessoas 
disseram para mim elaborar esse Título de Cidadão. Tive a oportunidade de participar de muitas 
festas, onde vocês estiveram presentes. Em momentos difíceis, o Dr. Fernando me ajudou, como 
tantos outros médicos que integram o nosso município. Realmente gostaria de dizer que hoje o 
nosso município está maior. Não pode estar melhor porque acredito que o esforço dessas pessoas 
vem de muito tempo. A homenagem seria somente para sacramentar o tipo de cidadãos 
itapirenses que são. Com todo esse tempo e praticamente uma vida inteira dedicada ao povo de 
Itapira, com certeza os mesmos merecem tal homenagem. Gostaria de dizer, do fundo de meu 
coração, que devemos agradecer a Deus pelo dia de hoje e por termos tido vocês presentes em 
nosso município desde quando vocês pisaram neste solo pela primeira vez. Acredito que vocês 
gostaram de nossa cidade e disponibilizaram tudo de vocês para a melhoria de nosso povo. 
Gostaria de agradecer, de coração, os senhores Drs. Luiz Carlos e Fernando por tudo o que 
fizeram por nosso município e familiares. Em relação ao Sr. Arlindo Bellini, gostaria que 
sinto-me muito emocionado, pois foi uma pessoa que sempre me acompanhou, desde os meus 
tempos em que eu andava descalço e de bermuda. Acredito que é uma homenagem muito mais do 
que merecida. As pessoas, como você, Sr. Arlindo, merecem a mesma homenagem 
disponibilizada ao senhor. Acredito que muitas pessoas se lembram de vocês por tudo o que 
fizeram e continuam fazendo por nosso município. Em nome de todos os vereadores gostaria de 
agradecer, pois essa situação foi aprovada de forma unânime por este plenário. Gostaria de 
agradecer os homenageados, em nome do povo de Itapira, por toda herança de trabalho, 
dignidade e honradez que transmitiram aos seus filhos, onde acredito que continuarão 
transmitindo a toda população itapirense. O exemplo que vocês deixaram relacionado ao sucesso 
em suas vidas, acredito que será acatado por muitas pessoas. Muito obrigado e boa noite a todos.” 
A seguir, faz uso da palavra o vereador Sr. MARIO DA FONSECA:  “Senhor presidente, demais 
autoridades que compõem a Mesa, nobres vereadores, ilustres homenageados, Dr. Fernando, Dr. 
Luiz e Sr. Arlindo, público presente, boa noite. Gostaria de pedir licença ao companheiro Mino 
para dizer que mudarei a situação das coisas, pois como o nobre vereador levou “croque” do Sr. 



Arlindo, gostaria de dizer que também levei “croque”, mas do Dr. Fernando. Acredito que o 
único santo é o Dr. Luiz que nunca me deu “croque” quando era criança. Estou brincando, pois o 
Dr. Fernando nunca deu “croque” em minha pessoa e sim muita bronca. Eu com seu filho éramos 
santos. Hoje estamos felizes por estar nesta Casa homenageando três ilustres cidadãos de nossa 
terra. O Dr. Fernando, como médico, o Dr. Luiz, como dentista, e o Sr. Arlindo, como 
comerciário e historiador. As três pessoas são exemplo em suas profissões e vidas com suas 
famílias. Nesse momento, gostaria de pedir licença aos dois ilustres homenageados que estão 
recebendo o Título de Cidadão para me dirigir, de forma especial, ao Sr. Arlindo Bellini, ao qual 
participei da indicação do referido Título. O Sr. Arlindo, na data de hoje, está sendo agraciado 
com a Honraria “Tenente Coronel Francisco Lourenço Cintra” que foi o primeiro presidente desta 
Casa de Leis, que é a quem dá o nome a este prédio onde estamos reunidos. Por criação do 
ex-presidente desta Casa de Leis, Sr. Jácomo Mandato, foi instituído nesta Casa, através do 
Decreto Legislativo nº 63, do dia 17 de Agosto de 1983, a honraria “Tenente Coronel Francisco 
Lourenço Cintra” homenageando aqueles que se distinguiam na sua área, ou seja, itapirenses 
natos ou que já tivessem recebido comenda de cidadão. Gostaria de retratar como surgiu a 
referida indicação, pois não é uma indicação de minha autoria e sim de toda a bancada ao qual era 
integrante. Pelas esquinas de nossa cidade, através de nossas andanças, o ex-vereador Jácomo 
Mandato me abordou e disse o seguinte: “Nobre vereador, o senhor poderia me fazer um favor de 
elaborar uma indicação na Câmara?” Disse ao mesmo que sim. Logo em seguida o Sr. Jácomo 
me disse o seguinte: “Gostaria que o senhor fizesse uma indicação relacionada ao Título de 
“Tenente Coronel Francisco Lourenço Cintra” ao Sr. Arlindo Bellini.” Afirmei ao mesmo que 
sim, solicitando apenas o currículo do Sr. Arlindo. Na época o líder do prefeito era a nobre 
vereadora Sônia, ao qual me dirigi jogando o pleito a mesma. Disse o seguinte a ela: “Nobre 
vereadora, possuímos esse pedido e não me sinto no direito de elaborar sozinho a referida 
indicação.” A nobre vereadora orientou-me para que fizesse em nome de toda bancada, onde 
todos os vereadores, talvez, fossem compatíveis a grandeza do Sr. Arlindo e a grandeza do 
responsável em indicar, ou seja, o Sr. Jácomo Mandato. Para nós, Sr. Arlindo, é uma honra muito 
grande em homenageá-lo. Não somente pela forma que o senhor desenvolveu, ao longo dos 
tempos, o serviço de comerciário, mas também pelo fato de que o senhor retrata a história de 
nosso povo. Mais do que retratar a história de nosso povo, o senhor, através de suas expressões e 
palavras, vem a mostrar que o faz não por obrigação e sim por amor a nossa gente e 
antepassados. São pessoas que aqui um dia vieram, lutaram e deixaram o seu suor neste chão. 
Então, pelo amor ao nosso povo que um dia aqui esteve e por nós, que somos presenteados em 
conhecer a nossa história, é mais do que justa a indicação desta honraria. Quando fiquei sabendo 
que a sessão seria marcada procurei alguns dados do Sr. Arlindo. Desse modo, gostaria de deixar 
algumas curiosidades relacionadas ao mesmo. O Sr. Arlindo escreve no jornal Tribuna, embora já 
tenha escrito na Folha de Itapira, desde a segunda edição publicada no dia 10 de Junho de 1989. 
De forma ininterrupta o Sr. Arlindo vem escrevendo no jornal Tribuna de Itapira. A segunda 
edição já possuía um artigo transcrito pelo Sr. Arlindo em relação ao futebol itapirense. A 
primeira curiosidade seria que ele assinou esse artigo com as iniciais LEB. Com o passar do 
tempo os artigos foram aumentando, onde conseqüentemente mudou para as iniciais AB. Quem 
pode explicar muito melhor essa situação é somente o Sr. Arlindo Bellini. Então, Sr. Arlindo, 
gostaria de dizer, embora eu esteja falando pelos vereadores que não estão presentes na data de 
hoje, o nosso muito obrigado pela forma apaixonada que o senhor trata a nossa história, gente e 
povo. Gostaria também, não deixaria por menos, de agradecer a pessoa do Sr. Fernando, pois o 
mesmo é uma ótima pessoa, tanto como profissional como cidadão. É um homem correto, pai de 
família com imensa honestidade. Da mesma forma, gostaria de agradecer o Dr. Luiz que conheci 
através das andanças defronte a sua residência. Na época de minha juventude, quando ainda 
brincava de pega e esconde, sempre constatava que o consultório do Dr. Luiz estava com as luzes 
acesas até tarde da noite. Posso afirmar que o Dr. Luiz sempre foi um homem trabalhador. Então, 
acredito que estamos cumprindo com o nosso dever, ou seja, representar a vontade da grande 
maioria de nossa população em homenagear esses três renomados cidadãos de nossa terra. 
Parabéns aos três e muito obrigado pela oportunidade.” A seguir, faz uso da palavra o 
Vice-Prefeito Sr. ANTONIO CARLOS MARTINS:  “Prezado presidente desta Casa de Leis, Sr. 
Paulo Roberto Andrade, cuja pessoa saúdo os demais componentes desta Mesa, senhores 
vereadores, prezados homenageados, familiares, demais convidados presentes, boa noite. Existem 
pessoas que escrevem história e raramente percebem aquilo que estão fazendo. Os dois ilustres 
cidadãos que recebem ou receberão ainda hoje o Título de Cidadão Itapirense vieram ainda 
moços à esta cidade chamada Itapira. Um veio de imediato exercer a profissão de medicina e 
outro acompanhando seus familiares, onde posteriormente veio a estudar no município de 



Campinas. Evidentemente, desde então, já tiveram Itapira em seus corações e agiram como 
itapirenses. Conheço-os há muito tempo. Até pela nossa idade nunca recebi bronca e nem 
“croques” de ninguém, mas tivemos uma amizade muito boa. São excelentes profissionais como 
o Sr. Arlindo Bellini, onde na data de hoje o mesmo recebe a honraria “Tenente Coronel 
Francisco Lourenço Cintra”. Ora, ambos exercem suas profissões como dever normal a cada um 
de nós para sua auto sustentação e sustentação de suas famílias. Por que o reconhecimento de 
Itapira aos três cidadãos? Exatamente pelo fato de que os mesmos se destacam além de seus 
trabalhos. Após cumprirem o dever de cada cidadão em seus trabalhos, os mesmos dispensam 
muitas horas para trabalhar em prol de nossa comunidade. São poucos os que fazem isso, ou seja, 
dispensam grandes horas de suas vidas trabalhando em prol de nossa comunidade, exercendo 
atividades nas várias entidades de nossa cidade e prestando assistência aos necessitados. Daí, 
então, o merecimento e reconhecimento de Itapira para ambos. Quanto ao Sr. Arlindo Bellini, 
posso afirmar que conheço-o desde criança. Tivemos uma longa convivência até mesmo na 
questão de trabalho. O Sr. Arlindo Bellini também começa a registrar e ainda continua 
registrando, de longa data, a história de Itapira, dos acontecimentos esportivos, histórias de 
famílias e de fatos que ocorreram nesta cidade. Deixará um grande acervo para todos os cidadãos 
de Itapira quando precisarmos pesquisar aquilo que, muitas vezes, é de interesse de cada um. É 
uma regra da natureza, onde colheremos aquilo que semeamos. Portanto, por todos esses 
trabalhos especiais que fizeram a nossa comunidade, conseqüentemente nos dias atuais os 
mesmos colhem o reconhecimento do povo de Itapira. Deus nos concede no livro de nossa vida 
uma nova página na história. Aquilo que ali escrevermos correrá por nossa conta. Sem dúvida 
alguma os três escreveram fatos belíssimos e importantes. Por esse motivo o reconhecimento de 
Itapira a todos eles. Parabéns e que Deus abençoe. Continuem sempre na ativa em nossa cidade 
prestando serviços a comunidade. Muito obrigado.” Ato contínuo, os Vereadores Srs. Antonio 
Orcini, Mario da Fonseca e Luis Hermínio Nicolai entregam o Título de Cidadania Itapirense ao 
Sr. Dr. Luiz Carlos Pires de Carvalho. A seguir, faz uso da palavra o Sr. LUIZ CARLOS PIRES 
DE CARVALHO : “Excelentíssimo presidente desta Casa, Sr. Paulo Andrade, excelentíssimo 
Vice-Prefeito desta cidade, Sr. Antonio Carlos Martins, senhores vereadores, membros da Mesa 
Diretora, demais autoridades, boa noite. Querido amigo Mino Nicolai, senhoras e senhores 
vereadores, meus familiares, meus irmãos da maçonaria, caros colegas, senhoras e senhores, boa 
noite. Gostaria de falar em relação a imensa alegria e justificado orgulho com que recebo esse 
Título de Cidadania Itapirense. Desejo relembrar alguns fatos de minha vida que culminaram 
nesse gratificante acontecimento. Isso porque cada vez que encontrava um amigo e o mesmo 
ficava sabendo que minha pessoa não era itapirense, a pergunta era inevitável. “Como você veio 
parar aqui?” Transcorri o ano de 1949, ainda jovem no município de Cafelândia, noroeste do 
Estado, e não fazia idéia de como essa data seria tão marcante em minha vida. Meu pai com a 
saúde abalada e por recomendação médica procurávamos uma cidade com ares mais saudáveis. 
Por sugestão de um amigo, Sr. Vicente Cerqueira Leite, que foi residente e ressaltava os pontos 
positivos desta cidade, dentre os quais, a beleza da região, a hospitalidade de seu povo e clima 
ameno, escolhemos Itapira. Vindo para cá verificamos que fizemos a escolha certa. Minha mãe 
como professora da Escola Júlio Mesquita, ainda lembro-me do Carlito Ornellas, Ico Latão e Sra. 
Maria Viera. Minha irmã, lecionando na fazenda do Salto, ainda aguardava o final do ano para 
fazer o exame de vestibular. Após 61 anos, acredito que não é pouco, perfizemos nossas vidas e 
perceber tinha encontrado a minha cidade. Aqui casei e formei minha família. Procurei sempre 
ser um bom cidadão participando ativamente da vida desta cidade em todos seus setores, ou seja, 
profissional, social, filantrópico, esportivo, etc. Agradeço a Deus por toda felicidade que envolve 
a minha vida em Itapira, em especial, a esposa que me destinou os filhos e amigos que me 
presenciaram. Afinal, são pessoas pelas quais vale a pena viver. Meus agradecimentos ao amigo 
vereador Mino Nicolai pela indicação de meu nome para a referida outorga, aos demais 
vereadores desta Casa de Leis pela ratificação desse ato e ao amigo Archimedes Pires de 
Camargo que se empenhou muito para que isso acontecesse. Confesso que às vezes sentia um 
pequeno desconforto por não ser considerado itapirense, mas acredito que isso acabou. Além de 
ser itapirense de coração, hoje eu o sou oficialmente. Como retribuição prometo continuar 
tentando ser um bom cidadão. Muito obrigado a todos pela honrosa presença.” Ato contínuo, os 
Vereadores Srs. Antonio Orcini, Mario da Fonseca e Luis Hermínio Nicolai entregam o Título de 
Cidadania Itapirense ao Sr. Dr. José Fernando Coutinho.” A seguir, faz uso da palavra o Sr. Dr. 
JOSÉ FERNANDO COUTINHO:  “Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Itapira, 
excelentíssimo Vice-Prefeito desta cidade, senhores vereadores, familiares, amigos, boa noite. 
inicialmente gostaria de agradecer os senhores que compõem esta Casa pelo Título de Cidadania 
Itapirense a mim outorgado. Título que recebo com muito orgulho e alegria. Meus 



agradecimentos, em especial, é destinado ao Sr. Mino Nicolai, amigo e brilhante vereador, pela 
indicação de meu nome. Ao meu amigo Mário prometo nunca mais dar bronca. Estendo meus 
agradecimentos a esta cidade chamada Itapira, que em 03 de Outubro de 1973 me recebeu de 
braços abertos, por intermédio de seu povo amigo e acolhedor, quando vim à assumir ao cargo de 
Anestesiologia da Santa Casa de Misericórdia. Era anestesista no município do Rio de Janeiro e 
sempre trabalhei com um otorrino filho desta cidade. Essa pessoa chama-se Dr. João Barison, 
filho do Sr. Pedro Barison. Como tínhamos um bom relacionamento o mesmo me indicou essa 
cidade, pois os anestesistas vinham com uma boa vontade. Acredito que Itapira tem muito a 
agradecer aos senhores José Lúcio Vieira e Antonio Romanelo, pois os mesmos vinham com 
muito sacrifício a esta cidade. Então, vim a esta cidade com essa carta de apresentação, onde 
sempre procurei os colegas anestesistas que estavam prestando serviços por aqui. Agradeço muito 
aos colegas pelo fato de terem disponibilizado a oportunidade de conhecer essa cidade. Aqui 
chegando no dia 03 de Setembro de 1973, fui procurar alguns colegas que trabalhavam na Santa 
Casa, único hospital clínico da cidade na época. O meu primeiro contato foi com o Dr. Mello e o 
Dr. Ronaldo, a quem levo as minhas homenagens e agradecimentos. A Santa Casa, bem como 
seus diretores, abriram todas as portas para me receber. Quando cheguei a esta cidade não 
conhecia ninguém, mas posso afirmar que essa cidade é fantástica. Seu povo é acolhedor e 
amigo. O receio que sempre tive de chegar a uma determinada cidade totalmente desconhecida 
para exercer um cargo de anestesiologista, acabou quando cheguei a esta cidade, pois a mesma 
me acolheu de braços abertos. Então, meus amigos, recebo esse Título de Cidadania com muito 
orgulho. Acredito que esse Título de Cidadania vem corroborar com o que sempre tive em mente, 
pois sempre fui um itapirense de coração. Participei de várias solenidades nesta cidade e sempre 
procurei encontrar amigos. Acredito que encontrei amigos verdadeiros e leais. Amigos esses que 
hoje estão presentes nesta Casa, como outros que nesse mundo não mais pertencem. Gostaria de 
prestar as minhas homenagens a todos. É com orgulho e satisfação que posso afirmar que sou 
itapirense. Agradeço minha esposa, responsável em sempre me apoiar e aos meus três filhos 
itapirenses natos. Essa cidade, de fato, aqueceu meu coração. Agradeço aos meus amigos que 
compõem os mais variados setores desta cidade. Posso afirmar que não são colegas de trabalho e 
sim amigos. Finalizando, gostaria de agradecer a Deus por criar uma cidade chamada Itapira. 
Muito obrigado a esta cidade. Assinado um itapirense de Título e de coração. Muito obrigado.” 
Ato contínuo, os Vereadores Srs. Antonio Orcini, Mario da Fonseca e Sônia de Fátima Calidone 
dos Santos entregam a Honraria “Tenente Coronel Francisco Lourenço Cintra” ao Sr. Arlindo 
Bellini. A seguir, faz uso da palavra o Sr. ARLINDO BELLINI:  “Primeiramente gostaria de 
agradecer a Deus pelo dom da vida. Gostaria de cumprimentar o amigo vereador, presidente desta 
Casa, Sr. Paulo Roberto Andrade, aos demais membros da Mesa, ao Vice-Prefeito e amigo, onde 
ouso chamá-lo de Dr. Antonio Carlos Martins, ao presidente da AOB Juvenal Santi Lauri, grande 
pescador, aos demais membros desta egrégia Câmara Municipal e na pessoa da Dra. Sônia 
gostaria de cumprimentar todas as mulheres presentes nesta data de hoje. Gostaria também de 
agradecer a minha esposa, filhos, netos, amigos e, se me permitem, aos leitores de minha coluna 
publicada em todos os domingos e terças-feiras, onde se dão o trabalho de perderem muitos 
minutos lendo as minhas despretensiosas linhas. Gostaria de lembrar, saudosamente, daquele que 
pode ser considerado o verdadeiro historiador desta cidade, ou seja, o Sr. Jácomo Mandato, onde 
no dia 25 completará um ano de seu falecimento. Foi ele quem criou essa honraria e iniciou a 
homenagem destinada a grandes pessoas de personalidade de nosso município. A Câmara 
Municipal também lhe outorgou essa grande homenagem com grandes merecimentos. Jamais 
poderia deixar de lembrar-me de meus saudosos pais que me disponibilizaram o dom da vida. 
Uma vida preciosa, onde no mês passado completou sete décadas. Posso afirmar que a história é 
um fato que jamais termina. Prefiro optar em dizer que conto e invento história, onde muitas 
outras pessoas contam a mesma história de modo diferente. Gosto de lembrar-me de fatos 
passados, na qual ainda a minha memória conserva como se tivesse sido ocasionados ontem. 
Lembro-me de pessoas que trabalharam e nasceram em nossa cidade ou outras, que aqui 
chegando, criaram raízes e fizeram ou fazem parte de nossa cidade e tradições, assim como os 
dois homenageados de hoje, nas pessoas do Sr. Dr. Luis Carlos e Sr. Dr. Coutinho, filho do 
senhor Francisco. É uma pessoa que estimo muito e foi o anestesista quando minha esposa 
aguardava a vinda da Patrícia no ano de 1973. Minha filha comemorará 37 anos, assim como o 
Sr. comemorará 37 anos como cidadão itapirense. Foi ele, senão me engano, de avental e touca 
azul, o responsável em anestesiar a minha esposa, cujo trabalho de parto foi assistido pelo Dr. 
Ronaldo Monezzi. Então, nesse momento em que há a presença de amigos, familiares, leitores, 
autoridades e pessoas que vieram, especialmente, do município de São Paulo para assistir essa 
cerimônia, gostaria de agradecê-los pela presença. Receber esse Título tão honrado destinado a 



minha pessoa, embora acredite que não o mereça, é um fato muito importante em minha vida. 
Assim como também a história descreve um jornal que foi fundado em 1989 no dia 03 de Junho 
pelo Sr. Beto Trevelin que aqui nesta Casa, numa cerimônia que não me recordo, o mesmo 
solicitou que eu começasse a escrever em um jornal que fundaria, assim como fundou em 03 de 
Junho. A ele, então, devo parte de minha vida como um simples escritor, historiador e narrador 
de fatos sobre os acontecimentos de nossa cidade. Agradeço também a minha esposa por sua 
paciência, quando em noites e mais noites passo em frente de uma máquina de escrever tentando 
criar aquilo que resgata nossa história e a história de nossa gente. Não poderia deixar de 
agradecer aquele que me deu guarida em 08 de Setembro de 1958, sendo a pessoa do Sr. Artur 
Baiochi Neto. Firma, na qual estou há 52 anos. É parte de minha vida ou minha própria vida em 
função de prestar serviços a uma loja tradicional de famílias itapirenses, onde atualmente 
continua sobre a tutela de seus dois filhos chamados Artur Bertini Baiochi e João Bosco Bertini 
Baiochi, a quem de público presto homenagens, assim como seu saudoso pai e sua saudosa mãe. 
Nesse momento gostaria de agradecer a honraria que me foi concedida e outorgada em 2006 na 
pessoa do então presidente desta Casa, Sr. Flávio Anísio Pavinato, e assinado por todos os 
senhores vereadores à época. Agradeço o público e, especialmente, a Deus por estar à frente de 
pessoas estimadas, cujo trabalho e história jamais terminarão. A história termina com um simples 
escrito, ou seja, ela poderá ser continuada e resgatada a qualquer momento, assim como essa 
noite memorável de 10 de Setembro de 2010 em que estamos fazendo história a todas essas 
crianças que aqui estão, onde futuramente as mesmas serão cidadãos do futuro nas mais variadas 
profissões. Ao nobre presidente e grande amigo Paulo Andrade, disponibilizo meus 
agradecimentos pelo Título honrado que recebo nesta noite. Aos dois homenageados também 
gostaria de estender as minhas homenagens por tê-los, agora, oficialmente, como itapirenses. 
Muito obrigado e que Deus nos abençoe.” Encerrando a Sessão, 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.  


