
Ata da 4ª Sessão Solene, realizada aos 26 dias do mês de Novembro de 2010, para as 
outorgas dos Títulos de Cidadania Itapirense aos ilustres senhores José Carlos Galdeano 
Fernandes, Paulo Stivalli Júnior e senhoras Abigail de Castro Parreira e Hélia Regina 
Pichotano. 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 dos senhores Vereadores Antonio Orcini, Cleber João da Silva Borges, Luis 
Henrique Ferrarini, Luis Hermínio Nicolai e Mario da Fonseca. Ato contínuo, são convidados 
para compor a Mesa Principal os Srs.: José Antônio Barros Munhoz, Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, Vereador Carlos Alberto Sartori, 
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Itapira, Edilson Luis Voltarelli, Presidente da 
Câmara Municipal de Santa Cruz das Palmeiras, Rubens Antonio Mesquita Oliveira, 
Vice-Presidente da Associação Paulista de Magistrados, André Luis Brandão, Promotor de 
Justiça da Comarca de Itapira, Dona Carmem Ruette de Oliveira, empresária. Ato seguinte, o 
cerimonial solicita a presença no plenário dos ilustres homenageados a saber: Sra. Dra. Hélia 
Regina Pichotano, Professora Abigail de Castro Parreira, Sr. José Carlos Galdeano Fernandes 
e Sr. Paulo Stivalli Júnior. Após o cerimonial citar as demais autoridades presentes, o mesmo 
registra, na íntegra, os ofícios das autoridades ausentes da presente Sessão Solene. Ofícios: 
Associação Paulista de Magistrados; Paulo Dimas de Bellis Mascaretti: Manifestação de 
agradecimento e justificativa de ausência do Sr. Paulo Dimas de Bellis Mascaretti devido ao 
convite para participação da Sessão Solene de outorga dos Títulos de Cidadania Itapirense que 
ocorrerá nas dependências da Câmara Municipal de Itapira. Associação Itapirense de 
Preparo do Adolescente; Ederaldo Miquilini: Manifestação de agradecimento pelo convite 
para participação da Sessão Solene de entrega de Título de Cidadania e justificativa de 
ausência do Sr. Ederaldo Miquilini. Sindicato do Comércio Varejista de Itapira; Ariovaldo 
Maniezo: Manifestação de agradecimento e designação de um representante para participar 
da solenidade nas dependências do recinto da Câmara Municipal de Itapira. Poder 
Judiciário; Comarca de Mogi Guaçu; Fabiana Garcia Garibaldi:  Manifestação de 
agradecimento e justificativa de ausência da solenidade de entrega de Título de Cidadania nas 
dependências da Câmara Municipal de Itapira. Prefeitura Municipal de Santa Cruz das 
Palmeiras; Rita de Cássia Peres Teixeira Zanatas: Manifestação de agradecimento e 
homenagens às pessoas indicadas para o recebimento de Título de Cidadania Itapirense e 
justificativa de ausência devido a compromisso inadiável e imprevisto. Irmandade da Santa 
Casa de Misericórdia de Itapira; Antonio Carlos Gomes: Agradecimentos pelo honroso 
convite da solenidade de entrega de Título de Cidadania e justificativa de ausência devido a 
compromisso inadiável. Gabinete do Vice-Prefeito do Município de Itapira; Antonio 
Carlos Martins:  Justificativa devido ao não comparecimento a solenidade de entrega de 
Título de Cidadania e imensuráveis votos de congratulação aos homenageados. Prefeitura 
Municipal de Itapira; Antonio Hélio Nicolai:  Agradecimento pelo honroso convite para a 
realização da solenidade de entrega de Título de Cidadania e manifestação de congratulações 
a tão meritória honrarias que foram disponibilizadas aos homenageados. Câmara Municipal 
de Itapira; Vereador Décio da Rocha Carvalho: Informações pelo motivo da ausência da 
sessão solene de entrega de Título de Cidadania e manifestação de cumprimentos aos 
homenageados. Poder Judiciário; Comarca de Itapira. Carla Kaari:  Justificativa devido 
ao não comparecimento a Sessão Solene de entrega de Título de Cidadania e manifestação de 
congratulação aos homenageados na presente sessão. Ato contínuo, 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: “Boa noite a todos. Hoje é um dia feliz 
para os itapirenses e, em especial, para os integrantes do Legislativo itapirense, sendo que 
passamos a homenagear pessoas importantes que fazem parte de nossa terra. Hoje é um dia 
especial em todas as maneiras, sendo que a nossa Casa Legislativa se tornou pequena diante 
do público que se faz presente nesta noite. A nossa preocupação seria somente no sentido do 
clima. Às vezes a política traz decepções, mas com o dia-a-dia a mesma acaba gerando 
prazeres e satisfações. Estou muito orgulhoso na data de hoje em ser político. Falar dessas 
pessoas, em minha opinião, é muito fácil, pois são pessoas que carregam bagagens 
fantasticamente maravilhosas. Costumo chamar o Sr. Paulo Stivalli de “Pablito”. Tive o 
prazer de conhecê-lo em 2001, ou seja, logo quando chegou em nossa terra. Quando conheci 
você, Paulo, senti a grandiosidade de sua pessoa em termos de alma e pessoa. Haja vista que 
logo em seguida você incorporou um projeto social, sendo que há cerca de nove anos ainda 
faz parte dessa situação. Para nós é motivo de orgulho e satisfação. Digo a mesma coisa ao Sr. 
José Carlos, sócio do Sr. Paulo Stivalli, pois o mesmo também veio a esta terra juntamente 
com a presença do “Pablito”. No mesmo dia em que conheci o Sr. Paulo Stivalli também 
conheci o Sr. José Carlos. A Sra. Abigail era jovem. Além de tudo a senhora foi cabeleireira. 
Em minha opinião, é motivo de muito orgulho, pois a senhora fez parte de uma classe que 
amo de paixão. Para quem não sabe gostaria de dizer que trabalho na área de cosméticos e 
cabeleireiros. Conheci a Dra. Hélia Regina Pichotano, de forma surpreendente, no ano de 
2000. Foi surpreendente mesmo. A partir desse momento passei a admirá-la pessoalmente e 
profissionalmente. Tive o prazer de tê-la como vizinha, pois residimos no mesmo 
condomínio. A senhora, de forma indireta, é uma incentivadora em relação a minha vida 
política, pois muitas vezes em minha campanha cheguei quase no mesmo horário da doutora 
em casa. Lembro-me que estava muito cansado, sendo que em muitas vezes me desabafei a 
sua pessoa. “Não é fácil.” A doutora me dizia para eu nunca desistir. Ás vezes possuímos o 
prazer de nos encontrarmos no elevador e conversar. Então, de forma indireta, a senhora é 
incentivadora e responsável por minha pessoa fazer parte desta Casa de Leis. Estou chegando 
ao final de meu ciclo como presidente desta Casa de Leis, mas com certeza com estas 
homenagens fecharei com chave de ouro a minha gestão. Fecharei de forma honrada e com 
muita satisfação. Caso continue falando sobre vocês, acredito que meu discurso será extenso. 
Seguindo o conselho do Dr. André, acredito que devemos nos policiar em termos de tempo. 
Para que eu não prolongue ainda mais o meu discurso, gostaria de dizer que acatarei o meu 
pronunciamento falando a respeito dos homenageados. Estamos reunidos hoje para mais uma 
feliz e especial oportunidade. Iremos, nesta minha última sessão solene para entrega de Título 
de Cidadão, a qual chego cheio de orgulho de ficar à frente da Presidência desta Casa, laurear 
merecidamente quatro pessoas de grande expressão do nosso município. Volto a repetir, como 
em outras situações desta mesma natureza, que estes eventos de concessão do título maior 
desta Câmara, sempre se transformam em oportunidades em que nós vereadores, sentimos a 
satisfação de realizarmos um ato de plena justiça. Hoje os Srs.: José Carlos Galdeano 
Fernandes e Paulo Stivalli Júnior, assim como a Magistrada Juíza de Direito Dra. Hélia 
Regina Pichotano e a professora Abigail de Castro Parreira receberão o título de Cidadania 
Itapirense, em cumprimento aos decretos já citados anteriormente pelo cerimonial. E nos 
orgulha muito, saber que foi por meio de nossas ações, dentro do Poder Legislativo que os 
Srs. e Sras. serão hoje oficialmente reconhecidos como Itapirenses legítimos. Ora, nada mais 
justo do que homenagear pessoas como vocês, que lutam pela Justiça, Educação, criam 
empregos, e, o mais importante, tomaram Itapira como terra para viver, prosperar e abrigar 
suas famílias.  Sr. José Carlos Galdeano Fernandes e Sr. Paulo Stivalli Júnior, competentes 
empresários de nossa cidade, que com suas empresas geram mais de 100 empregos e provém 



o sustento de mais de uma centena de famílias itapirenses. São de homens como vocês, 
empreendedores, que esse país necessita. Tenham a certeza de que a chegada de ambos por 
aqui fez uma Itapira mais próspera. Sr. José Carlos Galdeano, nascido em São Paulo Capital, 
em 1952, galgou o sucesso na vida com muito esforço. Estudou, se formou para atuar como 
Desenhista Mecânico, Ajustador Mecânico e Projetista de Máquinas e Ferramentas, além de 
obter vasta experiência no campo de gerência de empresas. Tem também se dedicado ao lado 
social fazendo parte do Rotary Club desde 2003, e hoje atua voluntariamente no Lar São 
Vicente de Paula. Seu sócio, Sr. Paulo Stivalli Júnior, nasceu em Rio Claro no ano de 1953 e 
também procurou nos estudos o impulso para o sucesso. Formou-se Engenheiro Mecânico 
pela Escola de Engenharia de Mauá, além de obter inúmeras especializações e uma 
pós-graduação em Gestão Empresarial. Integra ainda muitas associações, sendo inclusive 
membro de diversas comissões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Na 
área social se tornou membro do Rotary, e em Itapira foi presidente desta entidade entre 2009 
e 2010. Os Srs. Galdeano e Stivalli, no ano de 1986 em São Paulo, abriram a empresa 
Arametal Produtos Técnicos de Arame Ltda. Em 1989 decidiram ampliar os negócios e 
fundaram a Qualitas Indústria Eletromecânica Ltda. Desde 2001 estão com as indústrias em 
nossa cidade. Juntos rumaram para o interior do Estado mostrando que o caminho inverso 
também funciona. A prosperidade nem sempre se encontra nos grandes centros, mas sim nos 
grandes homens e idéias. Por isso me alegra muito saber que quando aprovamos os Projetos 
de Decretos, ambos de minha autoria, era fato que estávamos fazendo justiça a esses dois 
homens que tanto colaboraram com Itapira. Temos aqui também, nesta noite especial, a 
Professora Abigail de Castro Parreira. Queria dizer, antes de tudo, que a senhora começou a 
ensinar antes mesmo de entrar em uma sala de aula para lecionar aos pequeninos. Isso porque 
a sua vida é um exemplo para todos nós. Ao saber da biografia desta mulher fica evidente sua 
generosidade e dedicação ao próximo. Nascida em São João da Boa Vista, em 1927, veio para 
Itapira com seu pai em 1945. Antes dos 20 anos já trabalhava como cabeleireira e manicure 
para auxiliar no orçamento familiar, dando oportunidade de vida para suas irmãs e ajudando o 
pai. Ao mesmo tempo estudava na Escola Técnica de Itapira, onde se formou auxiliar de 
escritório. Mas o que essa mulher queria era compartilhar conhecimento. Por ter cursado a 
escola normal Elvira Santos de Oliveira, tornou-se apta a exercer o ofício de professora 
primária, função essa que desenvolveu por décadas educando muitos e muitos itapirenses. Por 
chegar tão nova à cidade logo foi se incorporando do espírito de cidadã, e começou a 
participar de vários movimentos, como a campanha para a construção da Igreja de São Judas 
Tadeu no bairro do Cubatão. Ao longo de sua vida ajudou entidades assistenciais, foi festeira 
de São Benedito, participou do Coral Cidade de Itapira, entre outras atividades. Por duas 
vezes representou nosso povo em importantes eventos: em 1971 quando participou de uma 
caravana à Brasília e esteve reunida com o Presidente da época Sr. Hemílio Garrastazu Médici 
e em 1994, no primeiro Congresso Internacional da Terceira Idade. E agora, finalmente, falo 
com muito prazer sobre uma mulher que é sinônimo de sucesso, força e exemplo de vida: a 
Magistrada Juíza de Direito, Dra. Hélia Regina Pichotano. Formada pela PUC-Campinas em 
Direito e Jornalismo, possui discernimento ímpar, além de grande domínio sobre o 
conhecimento das leis. A definição de Juiz, ou Juíza, é aquele que tem o poder de julgar. E 
essa nobre, porém, difícil missão é dada a poucos, mesmo porque esses poucos devem ser 
dotados de uma consciência e sensibilidade diferenciada. Gratifica-nos muito, Dra. Hélia, se 
me permite que lhe chame pelo primeiro nome, saber que essas virtudes fazem parte de sua 
pessoa. Trilhou sua carreira com muito estudo e esforço, através de concurso público, 
ingressou na magistratura no ano de 1994 na comarca de Araçatuba (SP) como juíza 
substituta e posteriormente passou pelas cidades paulistanas de Casa Branca e Aguaí, ambas 



como Juíza de Direito. Após esse período tivemos a sorte tê-la como Juíza em Itapira. É fato 
que o Poder Judiciário é uma área extremamente complexa, onde decidir entre o certo e o 
errado pode parecer tão óbvio, mas não é. Nesta posição em que Vossa Excelência se 
encontra, decide-se sobre vidas, sobre pessoas. Ser Juiz de Direito, é trabalho para raros. Mas 
que fique claro que a Sra. não é especial só pela profissão que exerce, mas, principalmente 
pela pessoa que é, querida entre amigos, familiares, e admirada por todo nosso povo. Com 
vasta experiência, Dra. Hélia tem se destacado em nossa cidade pela brilhante condução do 
Fórum, e sempre competente execução de sua profissão, se tornando exemplo para muitos 
estudantes de direito, assim como para profissionais já formados. Até mesmo aqueles com 
longa estrada na área do direito vêem em sua pessoa, uma jovem Juíza da mais alta qualidade, 
honestidade, brilhantismo e de tamanha competência, fatos que sabemos ser difíceis de 
encontrarem atualmente. Por isso mesmo é bom saber que hoje, uma pessoa tão preciosa 
quanto a Magistrada se tornará filha legítima de Itapira, cidade onde por anos exerce sua 
profissão de maneira legitima, fazendo daqui, literalmente, um local mais justo, seguro e 
próspero. Assim, não poderia deixar de citar o vereador e vice-presidente desta Casa, Carlos 
Alberto Sartori, autor dos dois projetos de decreto que concederam o título para essas 
mulheres brilhantes que Itapira teve o prazer de receber e a sorte de tê-las como residentes. 
Parabenizo ainda os nobres parlamentares pela aprovação unânime dos quatro projetos, cujo 
cumprimento legal e celebração se concretizam hoje. Chego ao fim de meu pronunciamento, e 
não poderia de deixar de parabenizar novamente os Srs.: José Carlos Galdeano Fernandes e 
Paulo Stivalli Júnior, assim como a Magistrada Dra. Hélia Regina Pichotano e a professora 
Abigail de Castro Parreira. Além de podermos conceder a vocês o título maior desta Casa, 
esta homenagem é uma forma de gratidão a tudo que vocês realizaram por esta terra que lhes 
acolheu. Obrigado a todos, e, em especial, aos homenageados e seus familiares que com seu 
trabalho, dedicação e competência, fizeram de Itapira um lugar melhor. Posso afirmar que 
valeu a pena estar à frente dessa Casa Legislativa, assim como ser político. Muito obrigado.” 
(Aplausos). A seguir, o Sr. Presidente solicita ao cerimonial para que conduza a entrega dos 
Títulos de Cidadania Itapirense, concedendo, desde já, a palavra a todos os homenageados 
após o recebimento da honraria. Ato contínuo, o Vereador Sr. PAULO ROBERTO 
ANDRADE  entrega o Título de Cidadania Itapirense ao Sr. José Carlos Galdeano Fernandes. 
A seguir, faz uso da palavra o Sr. JOSÉ CARLOS GALDEANO FERNANDES: “Boa noite a 
todos presentes nesta Casa de Leis. Estou vendo muitos amigos que vieram de longe e outros 
que residem em nossa cidade, ao qual compartilham conosco o dia-a-dia dessa maravilhosa 
cidade. Gostaria de agradecer todos os integrantes que compõem a Câmara Municipal de 
Itapira, em especial o Sr. Paulo Andrade, ao qual nos apadrinhou por esse magnífico Título de 
Cidadão Itapirense, ao qual me deixa muito feliz, pois já me considerava cidadão itapirense, 
sendo que com a entrega do referido título devo fazer jus à ele, ou seja, continuar a trabalhar 
pela cidade de Itapira. É uma cidade maravilhosa que me acolheu quando por aqui aportei. 
Então, somente devo agradecer. Estou muito feliz nesta data especial com todos os amigos 
presentes para nos homenagear. Muito obrigado.” Ato contínuo, o Vereador Sr. PAULO 
ROBERTO ANDRADE  entrega o Título de Cidadania Itapirense ao Sr. Paulo Stivalli 
Júnior. A seguir, faz uso da palavra o Sr. PAULO STIVALLI JÚNIOR : “Boa noite a todos. 
Sinceramente agradeço a presença de todos. Meu querido vereador Paulo Andrade, presidente 
desta Casa, demais vereadores presentes, público presente, deputado estadual, Sr. Barros 
Munhoz, Sra. Carmem Ruette, pessoa muito querida de todos, promotor Sr. André Brandão, 
demais homenageados, boa noite. Para mim é motivo de grande alegria estar presente nesta 
Casa neste momento. Obrigado Itapira por me disponibilizar essa alegria e essa emoção. Fazer 
parte de uma comunidade implica em responsabilidade, ética e trabalho, mas também 



proporciona alegria pelo dever cumprido. Ser reconhecido por uma comunidade trás muito 
mais responsabilidade, porém, multiplica exponencialmente a alegria. Não tenho como dizer o 
quanto estou alegre nesse momento. Gostaria de agradecer ao Paulo por ter concedido, de 
forma magnânima, essa honra que talvez não mereça mais do que outras pessoas. Gostaria de 
agradecer ao deputado Barros Munhoz, pois o mesmo foi um artífice de nossa vinda para 
Itapira, assim como a Sra. Maria Ângela foi a primeira itapirense que acreditou em nós. Essa 
pessoa se chama Maria Ângela, sendo que possuo um carinho muito especial pela grandeza, 
doçura e guerreira de mulher que é. Você é responsável por isso Maria Ângela. Muito 
obrigado por acreditar em nós. Obrigado Itapira. Eis aqui um orgulhoso, mas um filho seu.” 
Ato contínuo, o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI  entrega o Título de 
Cidadania Itapirense à Sra. Abigail de Castro Parreira. A seguir, faz uso da palavra a Sra. 
ABIGAIL DE CASTRO PARREIRA: “Boa noite autoridades, grandes amigos, público 
presente. Estou muito feliz em me tornar itapirense, sendo que já era de coração. Agora sou 
cidadã comprovada. É com satisfação que me torno itapirense. Resido em Itapira há 65 anos. 
Já estava preocupada, mas o nobre vereador Carlinhos, grande amigo, elaborou essa arte que 
me agradou muito. Estou muito feliz. Muito obrigada a todos.” Ato contínuo, o Vereador Sr. 
CARLOS ALBERTO SARTORI  entrega o Título de Cidadania Itapirense à Sra. Abigail de 
Castro Parreira. A seguir, faz uso da palavra a Dra. HÉLIA REGINA PICHOTANO:  “Boa 
noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itapira, Sr. Paulo 
Roberto Andrade, excelentíssimo senhor presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
São Paulo, Sr. José Antonio Barros Munhoz, excelentíssimo senhor desembargador, Sr. 
Roque Mesquita, primeiro vice-presidente da Associação Paulista dos Magistrados, 
digníssimo Promotor de Justiça, Sr. André Luis Brandão, senhores vereadores, demais 
autoridades presentes, senhoras e senhores, caro autor da indicação para o Título de 
Cidadania, Sr. Carlos Alberto Sartori. É um cumprimento muito especial aos caros 
conterrâneos já que a partir desse instante sou oficialmente uma itapirense, bem como minha 
família e meus amigos. Minhas sinceras homenagens aos demais contemplados com o Título 
de Cidadania Itapirense. Doze anos de Itapira e o Título de Cidadania. Quantos itapirenses 
não tiveram esse privilégio. Sinto-me acolhida como se estivesse em minha Casa situada em 
Santa Cruz das Palmeiras vendo minha mãe pintar um novo quadro chamado “O tempo e o 
Destino”. A tela branca acolhendo as cores, os espaços se formando e a história escrita pelo 
pincel do artista. Como dizia o filósofo inglês John Locke que quando nascemos somos tabula 
rasa. A tela branca ao qual se depara o pintor. À medida que vamos crescendo os contornos e 
as cores vão se formando, dando forma e conteúdo a nossa vida. Assim minha vida se fez em 
Itapira. Quando aqui cheguei, uma forasteira como juíza iniciante, mas com apoio 
imensurável de meus colaboradores, funcionários do Poder Judiciário desta Comarca, aos 
quais rendo-me as minhas homenagens de gratidão, superei as dificuldades tantas e comuns 
nos exercícios da magistratura, pois como juíza me deparo dia após dia com novos e antigos 
problemas que sempre, para solução, vem bater a porta do Judiciário. Como pessoa humana o 
tempo me deu amigos. Amigos que me mostraram as veredas da cidade como Menotti Del 
Picchia e Juca Mulato, exemplos de modernidade e dignidade. Modernidade do poeta que 
soube absorver a estética e o orgulho de ser brasileiro e a dignidade retratada no personagem 
que criou. “Cidadania não nasce das leis”, parafraseando Carlos Drummond de Andrade. Na 
medida em que é preciso ir além da frieza do texto legal para chegar ao junto, ou seja, ao 
nascimento dos Lírios, como dizia o poeta. Por isso é uma honradez alguém receber esse 
título como agora o recebo. Recebo mais como pessoa humana e simples cidadã. Não como 
juíza. Como juíza sou representante do Estado que existe em função do povo, sendo que 
possuo o poder de julgar compondo os conflitos de interesse, a resultante estribada na norma e 



nos princípios gerais do Direito. Não me vanglorio do cargo de magistrada, mas me policio 
para não ser injusta e parcial. Sei que não é fácil, pois sou pessoa humana como qualquer 
outra, mas é dignificante a profissão que exerço e com responsabilidade abarco a nobre 
função jurisdicional que me cabe e me obriga. O tempo me mantém a vida. Douro os campos 
de trigo e os cabelos de meu pai. Rega o amor que sinto pelo meu irmão André e dá frutos de 
amizade para sempre como todos aqui presentes. O tempo mantém a vida. Minha vida em 
Itapira faz doze anos. Recebo esse Título de Cidadania feita adolescente e a gratidão que sinto 
é desmedida, podendo expressar como elo entre o tempo e o destino no quadro de minha mãe. 
Agora posso visualizá-lo na parede da sala de minha casa. Mais que uma simples pintura 
retrata o tempo que passou e me fez cidadã. Muito obrigada e eternamente grata por essa 
honra de receber o Título de Cidadã Itapirense. Obrigado a todos.” Em continuidade com os 
discursos, o Sr. Presidente passa a palavra ao Sr. ARIOVALDO RISOLA: “Excelentíssimo 
senhor presidente da Câmara, Sr. Paulo Roberto Andrade, excelentíssimos e excelentíssimas 
agraciados com o Título de Cidadania, Srs. José Carlos Galdeano Fernandes, Paulo Stivalli 
Júnior e a Sras. Dra. Hélia Regina Pichotano e Abigail de Castro Parreira pelos relevantes 
serviços prestados a nossa coletividade. Aos familiares do Dra. Hélia Regina Pichotano, Srs. 
Orfeu Pichotano e Evandro Pichotano, as nossas sinceras homenagens. Saúdo aos 
componentes da Mesa na pessoa do Dr. José Antonio Barros Munhoz, digníssimo presidente 
da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, e peço perdão por não declinar o nome de 
todos porque não me perdoaria se omitisse algum nome. Não é esta a primeira vez que 
adentro aos portais desta Casa neste sodalício. Faltaria ao dever de consciência, consideração, 
carinho e apreço caso não agradecesse todas as gentilezas e atenções que sempre me foram 
dispensadas aqui nesta Casa de Leis. Se para muitos elas não tenham ou não encontram razão 
de ser, acredito que para nós elas representam e constituem a voz íntima ao cantar ao lar 
baixinho ou gritar em alto e bons tons os sentimentos fraternais e humanos. Já faz mais de 10 
anos, Dra. Hélia, que gostaria de prestar uma homenagem a vossa excelência. Fazendo e 
tendo em minha carreira mais de 500 júris, acredito que não tive a oportunidade e o privilégio 
de saudar vossa excelência, porque vossa excelência, como juíza da 2º Vara, infelizmente não 
preside o tribunal do júri. Isso realmente me causou um grande constrangimento, mas os anos 
se passaram e nunca me esqueci que os anos não fizeram com que tivesse, por exemplo, a 
tristeza e a melancolia por ter esperado para realizá-lo. O sonho quando é grande não existe 
tempo para realizá-lo. No dizer de Platão teria e terão de ser as últimas horas para realizar este 
sonho. Agora posso afirmar que estou realizando o meu sonho. A doutora Hélia é uma 
magistrada que conheço muito bem. Tanto para ela como para mim a injustiça, por ínfima, 
pequena ou minúscula que seja a criatura vitimada, acredito que me revolta, transmuda-me e 
incendeia-me roubando a minha tranqüilidade de meu coração que estima pela minha vida. O 
desprezo e a injustiça não mais são que terríveis venenos, sendo que inoculados, levados e 
carreados à circulação opera no espaço de algumas horas à decomposição do organismo 
inteiro e prepara pela morte remediada e violenta. Assim que recebo como se faz justiça e que 
vossa excelência também. A doutora Hélia nos apresenta como um brilhante, divino e raro 
esplendor, sendo que absorve os raios da cultura, simpatia e solidariedade para projetá-los a 
sua volta em graciosas centelhas. Assemelha-se um veio d'água que corre sobre a terra e que 
faz verdejar a erva. Agradeço a Deus por essa amizade, pois são laços que cultivo a fé dos 
crentes saídos desse coração puro de amizade. São laços sagrados que os anjos colhem das 
mãos de Deus para depositar nos corações sinceros. Nunca nos esqueceremos, Dra. Hélia, de 
como vossa excelência tem recebido os advogados quando adentraram nos portais de sua sala. 
Sorriso em seus lábios e abraço forte para apertar. Acredito que seria isso que toca e penhora 
o coração. Por esse motivo a minha satisfação em levantar a voz. Sinto na verdade e na 



realidade não teres poder descritivo dos sentimentos interiores que foi e sempre será o ápice 
triunfal. Demonstra, pelo menos, um perfil de sua pessoa e toda sua personalidade. Sinto não 
poder desincumbir-me dessa missão ou o brilhantismo dos oradores de raça, daqueles para 
quem a palavra momentaneamente se transformam em um cinzel capaz de encontrar formas 
maravilhosas, encantadoras e imprevisíveis que arrastam as multidões entusiasmadas em 
delírio, insensíveis a outras emoções que não àquelas advindas desta mágica caudal de ritmos 
cristalinos na sua heterogeneidade fascinante. Hoje, Dra. Hélia, deixo gravado, chancelado e 
marcado não somente em minha face, rosto ou semblante, mas através de minhas palavras 
tudo aquilo que nós sentimos bem no fundo de nossa alma e coração. Hoje, povo de Itapira, se 
Deus me desse o poder de ressuscitar alguém, acredito que ressuscitaria os dois maiores 
cardiologistas que o mundo já viu. São eles o Sr. Zerbini e o Dr. Christian Barnard. Por que 
faria isso? Para que eles implantassem o coração dos itapirenses em meu coração. Desse 
modo falaria com o coração dos itapirenses, sendo que posso afirmar que também estou 
falando com o coração dos itapirenses. Vejo em cada face a satisfação de todos nós termos 
outorgado esse Título de Cidadania a vossa excelência, a professora e os outros dois 
agraciados. Dois elementos que pertencem ao Rotary Clube de Itapira. Só de pertencerem eles 
ao Rotary Club, associação que somente faz o bem, é uma maravilha. Quantas vezes ajudaram 
os menos favorecidos pela sorte. Mesmo assim não fizeram alarde, pois o pão de quem 
trabalha é santo e vem da luta. Temos a professora Abigail Parreira, sendo que muitas 
crianças foram ensinadas. Muitos exemplos maravilhosos foram disponibilizados por essa 
professora. Pode ter certeza, Abigail, que os latinos dizem que as palavras voam e os 
exemplos arrastam e permanecem. Tudo aquilo que você, Abigail, deixou para as crianças, as 
mesmas jamais esquecerão. Disse muito bem o poeta que as almas juvenis são brancas como a 
neve, são pérolas de luz em urnas virginais. Tudo quanto grave que ali se escreve, cristalizam 
em seguida e não se apaga nunca mais. Todas essas crianças jamais se esquecerão dos bons 
exemplos, das boas lições, da sua inteligência que disseminou e espalhou no meio das 
referidas crianças. Elas jamais se esquecerão, pois as crianças não mentem. A criança é 
simples, mas é pura. Então, esses que receberam o título estão aptos a voarem tão alto como o 
condor e a águia. Tenho certeza que todos os senhores e senhoras voarão. A Dra. Hélia ao 
lado do Dr. André, digníssimo promotor de justiça de nossa cidade, exibiram o jubileu de 
ouro que constitui para a nossa terra motivo de orgulho e satisfação. É visto atualmente que 
está inserido não como o melhor promotor do Estado de São Paulo, mas um dos melhores 
promotores mais honestos e trabalhadores do Brasil. É motivo de orgulho para nós itapirenses. 
Outra pessoa, faço questão de declinar o nome, que enaltece esse recinto é a Sra. Carmem 
Ruette de Oliveira, pois com seu trabalho filantrópico posso afirmar que é uma mulher 
maravilhosa. Exauriu sempre sua potencialidade ofensiva para retirar o miserável das ruas. A 
Sra. Carmem Ruette de Oliveira disponibilizou cobertores a nossa cidade. A ajuda sempre 
veio a todas instituições de caridade, sendo nos mais variados aspectos. Acredito que a mesma 
não mede esforços para esse tipo de ato. Gostaria de agradecê-la, pois na citação de meu 
nome na semana jurídica a senhora fez questão de oferecer um almoço maravilhoso nas 
imediações da Usina à todos os desembargadores e advogados. Agradecemos, desde já, a sua 
gentileza que somente pode vir de um coração tão puro quanto ao da senhora. O coração não é 
somente esse órgão que está situado entre os dois pulmões e sim um órgão da fé, da 
esperança, ideal e amizade responsável pelos laços sagrados que os anjos colhem das mãos de 
Deus para depositar nos corações sinceros. Como dissera Menotti Del Picchia que o índio 
andante, caminheiro e viajante que leva e carrega os ossos daqueles que ama, tenho certeza 
que as mulheres e os homens levarão de Itapira, quando saírem de nossa cidade, o 
agradecimento, carinho e afeição de todos os itapirenses. Muito obrigado.” Ato contínuo, a 



Presidência passa a palavra ao Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite 
membros da Mesa, homenageados, público presente, presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo. Itapira, perante a importância e grandiosidade do trabalho desenvolvido 
em seus respectivos campos de atuação pelos ilustres homenageados desta noite – a 
Meritíssima Juíza de Direito, Dra. Hélia Regina Pichotano; a sempre professora Abigail de 
Castro Parreira, e os dinâmicos empresários, José Carlos Galdeano Fernandes e Paulo Stivalli 
Júnior – expressa, através desta Casa de Leis, o reconhecimento e gratidão de toda sua 
população àqueles que embora nascidos em outros rincões, a escolheram para fincar suas 
raízes e dividir com seus habitantes os frutos de suas vidas generosas, produtivas e solidárias. 
Nossa cidade está neste momento mais rica e ainda mais feliz por acrescentar ao rol de seus 
filhos queridos e ilustres pessoas da magnitude destes novos cidadãos itapirenses, que já eram 
itapirenses de fato, e agora para alegria e orgulho de todos nós, são também cidadãos 
itapirenses de direito, por força da decisão livre e soberana deste douto colegiado. Sábia 
decisão é preciso que se ressalte, por espelhar o desejo da coletividade que aqui temos a 
responsabilidade de bem representar. Peço permissão aos honrados e queridos homenageados, 
bem como aos seus dignos familiares, para não me ater ao currículo de cada um, posto que 
isto já foi feito com muita propriedade pelo nobre presidente da Casa. Mas não posso deixar 
de enaltecer desta tribuna os seus inquestionáveis méritos e virtudes, predicados estes que 
levaram o Poder Legislativo Municipal a acolher por votação unânime dos nobres pares a 
concessão da honraria maior desta Egrégia Casa de Leis. E o faço, reproduzindo apenas e tão 
somente o sentimento de orgulho e felicidade que toma conta do povo itapirense ao recebê-los 
como irmãos e conterrâneos nesta oportunidade solene e festiva para todos nós. As estimadas 
Dra. Hélia Regina Pichotano e professora Abigail de Castro Parreira gostaria de ressaltar que 
considero uma honra e um privilégio ter encaminhado seus honrados nomes à apreciação dos 
nobres companheiros vereadores para concessão da mais que merecida e justa cidadania 
itapirense às suas pessoas. Levou-me a isto a história de vida destas duas mulheres valorosas, 
verdadeiros exemplos de determinação e capacidade de realização colocados a serviço de seus 
semelhantes, de competência e dedicação que se traduzem em paradigmas de doação e amor 
ao próximo. Cada qual em seu mister, ao longo destes anos têm contribuído decisivamente 
para fazer de Itapira uma cidade melhor, progressista, moderna e desenvolvida sim, mas onde 
impere sempre a ética, a justiça, a moral e a solidariedade. São, portanto, mais que 
merecedoras das láureas que ora lhes outorgamos, razão pela qual também reitero neste 
momento meu agradecimento aos nobres pares pela acolhida às proposituras de minha autoria. 
Parabenizo mais uma vez aos nobres homenageados e seus dignos familiares, novamente 
externando nossos agradecimentos pela valiosa contribuição emprestada a esta cidade que 
agora os recebe, orgulhosamente, como itapirenses de fato e de direito. Parabéns aos 
homenageados nesta noite. Estou muito feliz por tê-los como cidadãos itapirenses. Meu muito 
obrigado a todos.” Em continuidade com os discursos, o Sr. Presidente passa a palavra ao 
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo Sr. JOSÉ ANTONIO BARROS 
MUNHOZ: “Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o querido companheiro e amigo 
presidente desta Casa de Leis, Sr. Paulo Andrade, companheiros e amigos vereadores Srs. 
Carlinhos Sartori, Toninho Orcini, Cleber Borges, Luis Henrique Ferrarini, Mario da Fonseca 
e Luis Hermínio Nicolai. Gostaria de saudar, de forma muito carinhosa, as autoridades 
presentes, o Sr. Edilson Voltarelli, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz das 
Palmeiras, Dr. Mesquita de Oliveira, desembargador de nosso Tribunal de Justiça e 
vice-presidente da Associação Paulista dos Magistrados, Dr. André Brandão, promotor de 
justiça desta comarca, Juvenal Santi Lauri, presidente da Associação dos Advogados do 
Brasil, seção de Itapira, Sr. Marcos Lacerda, presidente do Rotary Club de Itapira. Gostaria de 



saudar na pessoa do Sr. José Eduardo Rocha Pereira todos os dirigentes das entidades 
assistenciais de nossa cidade. Gostaria de saudar a Dra. Nélia Azevedo, juíza de Direito da 
Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, sendo que em sua pessoa também gostaria de 
cumprimentar todos os membros do Judiciário. Doutor Ariovaldo Risola, fantástico e 
inigualável orador, que sempre fala e nos brinda com sua competência, sabedoria e oratória 
extraordinária, sendo que também expôs os sentimentos do povo de Itapira. Gostaria de fazer 
uma saudação muito especial a uma mulher que seria uma verdadeira paradigma de cidadania 
e pessoa humana. Essa pessoa se chama Sra. Carmem Ruette de Oliveira. Em nome dela 
gostaria de saudar todas as mulheres presentes. Pouca gente pode como eu dizer da grandeza 
da Sra. Carmem. Todos sabemos que ela recebeu um grande patrimônio quando ficou viúva 
com a perda de seu marido chamado Virgolino de Oliveira. Sabemos que ela enfrentou todas 
as necessidades, sendo que venceu em todas elas tornando o referido patrimônio muito maior 
e ampliado aos filhos que tão bem ela soube criar. São eles o Hermelindo, Carminha e 
Virgolininho. Gostaria de saudar, de forma afetiva, a querida Dra. Hélia Regina Pichotano, Sr. 
Orfeu, a Sra. Vanda e André. Gostaria de saudar a minha querida amiga Abigail de Castro 
Parreira. Não posso saudar o Sr. Alfredo e a Sra. Geoci, pois os mesmos se foram. Saúdo 
todos eles na pessoa do Sr. Carlinhos, embaixador da família nesta noite. Gostaria de saudar 
os queridos amigos Zé Carlos, Zuleide, Clayton, Paulo Stivalli Júnior, Felipe, Fernanda e 
Michele. Gostaria de saudar o Sr. João Pansani e todos os demais dizendo que fiz a mais 
absoluta questão de estar presente nesta Casa na data de hoje. Fiz questão de vir a esta Casa 
novamente para revê-la e sentir novamente a emoção de estar nesta mesma tribuna, onde por 
três vezes em minha vida tomei posse como prefeito desta terra. Sou o único itapirense que 
obteve essa honra. Foi aqui, através desta tribuna, que tomei posse do cargo de prefeito de 
Itapira por três vezes. É com muita emoção que a retomo na data de hoje. Fiz questão de aqui 
estar porque a Câmara Municipal de Itapira merece ser homenageada, porque é papel dos 
vereadores legislar e fiscalizar o Executivo, mas é papel também tão importante quanto 
legislar e fiscalizar representar condignamente a comunidade da cidade. A Câmara Municipal 
de Itapira exerceu muito dignamente essa função de representar o povo de Itapira, ou seja, o 
sentimento do itapirense ao prestar essa homenagem proposta pelos Srs. Paulo Andrade, 
Carlinhos Sartori e aprovado, de forma unânime, por todos os vereadores as homenagens 
direcionadas a Dra. Hélia, professora Abigail, Srs. Zé Carlos e Paulo Stivalli. O Dr. Mesquita 
sabe o quanto é difícil. Normalmente o juiz ou a juíza se preserva e se afasta da comunidade 
para não correr risco de terem a sua autoridade e dignidade de seu cargo de não receberem o 
devido respeito. A Dra. Hélia nunca foi uma juíza que necessitou recorrer desse artifício. 
Exerce com dignidade, sendo que a mesma é íntegra e pode ser juíza com dignidade, altanaria 
e ao mesmo tempo ser cidadã da cidade que a adotou. É uma honra Dra. Hélia poder 
homenageá-la no momento em que você recebe a maior honraria que uma cidade pode 
outorgar alguém. É a adoção como filha adotiva de Itapira. Abigail Parreira é uma pessoa 
modelo de perseverança, luta e dignidade, mas principalmente de amizade e alegria. Desde 
criança conheço a Abigail. Ela fazia os cabelos da Carmem, mas também fazia as unhas da 
Sra. Vilma. Ainda pequeno sempre importunava o trabalho da Sra. Abigail. Desde aquela 
época e durante muitos anos sempre havendo na Rua Saldanha Marinho, festas e em todos os 
eventos de nossa cidade, nunca a vi que não estivesse sorrindo. Sempre sorriu e sempre estava 
alegre transmitindo confiança. Lutou e venceu, sendo que foi professora com muita dignidade. 
Falar dos Srs. José Carlos e Paulo, em minha opinião, é muito difícil. Quando prefeito, em 
meu segundo mandato, era um verdadeiro martírio cada segunda-feira. Toda segunda-feira, 
em meados de 1997, atendia a população de nossa cidade, sendo que cerca de 50 pessoas 
eram atendidas. Saía das imediações da Prefeitura Municipal por volta das 22:00 horas. Posso 



afirmar que não era difícil de acontecer em outros dias da semana. O desespero da população 
era relacionado a questão do emprego. Era o grande drama do Brasil e de nossa cidade. Tive 
um braço direito fantástico e extraordinário. É uma pessoa na qual acreditei, sendo que deu 
certo. Essa pessoa se chama Maria Ângela Nogueira. Com a ajuda dela partimos em busca de 
empresas para nossa cidade. Foi muito difícil, pois nossa cidade era um ramal. Não havia 
pista duplicada. A dificuldade de comunicação era complicada. Enviamos cartas a muitas 
empresas que pudessem, eventualmente, se instalarem em nossa cidade. O Paulo respondeu 
umas dessas cartas. Fomos até a zona leste de São Paulo para conhecer as três empresas, ou 
seja, Qualitas, Arametal e Lux, sendo que conseguimos, com muito esforço, implantando o 
Distrito Industrial Jardim Progresso, trazer a primeira indústria situada naquela localidade. 
Com isso conseguimos trazer também a empresa Arametal para se instalar em um barracão 
que a Prefeitura Municipal à época disponibilizou. Não conseguimos trazer a Lux porque o 
Sr. Lourenço não podia vir. Bom gaúcho, empresário e pessoa, mas o mesmo não podia sair 
do município de São Paulo. Lembro-me que dizia a Maria Ângela na volta de São Paulo o 
seguinte: “Mari, tão importante ou mais do que conquistar essas empresas responsáveis em 
gerar empregos e renda para Itapira é levar essas duas pessoas a nossa cidade.” Percebemos 
que são pessoas boníssimas, sendo que vieram a esta cidade com suas famílias. Sempre fazia 
o mesmo roteiro para apresentar a nossa cidade aos empresários. Saia do parque Juca Mulato, 
descia pela Praça Bernardino de Campos, entrava na Rua Rui Barbosa, entrava na Avenida 
Rio Branco, Jacob Audi, passava pelo Centro Agropecuário Carmem Ruette de Oliveira, 
descia pelo Penhão, entrava no Aquiles Galdi, Flávio Zacchi, Assad Alcici, passava pelo 
Parque São Lucas, caía no Santa Marta e perguntava à eles o seguinte: “Vocês notaram 
alguma coisa?” Eles diziam o seguinte: “Não.” Ainda passeando pelos bairros eu afirmava o 
seguinte: “Percebam que saímos de um bairro pobre e entramos a um bairro rico.” Acredito 
que não dava para perceber nenhuma diferença. O lugar onde moravam os pobres era 
exatamente tão digno quanto ao lugar que moravam os ricos. Era essa a cidade que vendíamos 
aos empresários que aqui aportavam. “Venham a cidade de Itapira e tragam suas empresas e 
famílias. Venham viver conosco e nos ajudar a fazer Itapira crescer e progredir. Vamos gerar 
empregos e receita para fazer mais Educação e Saúde. Desse modo, essa terra será mais feliz.” 
Eles vieram em 01 de Maio a esta cidade, sendo que decidiram que não se instalariam no 
município de Mogi Guaçu. Posso afirmar que participam da vida de nossa cidade como 
poucos cidadãos. Marcam presença no Rotary, nas entidades assistenciais, disponibilizando 
mais de 100 empregos. Marcam presença até nos clubes de dança, sendo que aprenderam a 
dançar. Construíram essa empresa maravilhosa que está situada no Jardim Progresso de nosso 
município. Impingiram-me dois hábitos. O primeiro seria de olhar para todos os ventiladores 
circundado por arame. Não há restaurante que eu entre e não olhe para o ventilador. Quando é 
VentiSilva posso afirmar que fico bravo, mas quando constato que os ventiladores são da 
empresa Qualitas vibro como se fosse gol do Corinthians. Outro hábito foi o Paulo que me 
impingiu. Faça muito calor ou não, acredito que tenho que rezar para fazer calor. Às vezes 
estou transpirando, não agüentando mais o calor, e ainda continuo rezando para fazer mais 
calor, pois a Qualitas precisa vender ventilador. Brincadeira a parte. Gostaria de dizer que é 
uma honra, pois estou sublimado. Disse ao governador Geraldo Alckmin que meus anseios 
políticos e pessoais estão saciados. Estou muito motivado para continuar trabalhando na 
política. Quem tem 74% dos votos válidos de sua cidade, dentre os 1697 deputados o mais 
votado em único município, somente pode agradecer a Deus por ter acreditado na política, no 
povo e ter feito política com honestidade, seriedade e dedicação para poder dizer na data de 
hoje que me orgulho de viver esses momentos em que minha terra, sob o comando do Paulo 
Andrade, à frente da Câmara Municipal, dos vereadores que também representam o nosso 



povo, homenageia as pessoas que merecem. São pessoas de valor que servem de exemplo 
para que as gerações futuras façam o que fez a dona Carmem e que certamente farão os 
homenageados de hoje. Gostaria de dizer que tenho certeza que o Paulo, Zé Carlos, Abigail e 
a Dra. Hélia vão dizer por todos nós itapirenses que a nossa Itapira, pelo o que todos nós 
dizemos ao nosso Brasil, o seguinte: “Verás que um filho teu não foge a luta, nem teme, quem 
te adora, à própria morte, terra dourada.” Viva os novos itapirenses. Muito obrigado.” 
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.  


