
Ata da 1ª Sessão Solene, realizada aos 28 de Abril de 2011, 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, MANOEL DE ALVÁRIO 
MARQUES FILHO . Isto feito é realizada a chamada de todos os Senhores Vereadores para 
a composição do Plenário. 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, 
Mauro Antonio Moreno, Rodnei Semolini e Sônia Fátima Calidone dos Santos. A seguir, 
são convidados para compor a Mesa Principal os Srs.: José Serrano, Presidente do Grupo 
Espírita Alta de Souza do município de Campinas, Sr. Donizete Pires, Presidente do Centro 
Espírita Cristão Chico Xavier do município de Ouro Fino e Sra. Terezinha Escudeiro Vita, 
representante do Grupo Espírita do Município de Socorro. Isto feito, são chamados os 
homenageados da noite para que possam se assentar em local reservado e especial no 
plenário, sendo os Srs. Sr. Allan Kardec Silva, Sr. Francisco Galves, Sra. Encarnação 
Blasques Galves, Sr. José C. Villar, Sra. Maria da Glória Villar, Sr. Sérgio Villar, Sra. Soraia 
Chiarini Villar, Sr. André Luis Chiarini Villar, Sr. Luis Carlos Villar, Sr. Marco Aurélio 
Villar, Sr. Antônio Aparecido Bino, Sra. Aparecida de Lima Bino, Sr. Pedro Aparecido 
Scoton, Sra. Filomena Aparecida Colosso, Sr. Dr. João Braz dos Reis Cozeto, Sra. Sônia 
Maria Barsante Santos. Ato contínuo, o Assessor de Imprensa procede a leitura dos 
OFÍCIOS: Hélia Regina Pichotano: Manifestação de agradecimento pelo convite e 
justificativa de ausência da presente sessão comemorativa. Antonio Hélio Nicolai: 
Manifestação de agradecimento pelo convite e justificativa de ausência da sessão 
comemorativa. Antonio Carlos Martins:  Agradecimentos pelo honroso convite e 
justificativa de ausência da sessão comemorativa. 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, ANTONIO ORCINI , para que leia um 
trecho da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicita a execução do Hino Nacional. 
Continuando os trabalhos, o Sr. Presidente, Vereador MANOEL DE ALVÁRIO 
MARQUES FILHO  faz uso da palavra: “Dignas autoridades citadas pelo cerimonial. 
Excelentíssimos membros da mesa diretora. Excelentíssimos Senhores Vereadores. Prezados 
e ilustres homenageados, Sr. Allan Kardec Silva, Sr. Francisco Galves, Sra. Encarnação 
Blasques Galves, Sr. José C. Villar, Sra. Maria da Glória Villar, Sr. Sérgio Villar, Sra. Soraia 
Chiarini Villar, Sr. André Luis Chiarini Villar, Sr. Luis Carlos Villar, Sr. Marco Aurélio 
Villar, Sr. Antônio Aparecido Bino, Sra. Aparecida de Lima Bino, Sr. Pedro Aparecido 
Scoton, Sra. Filomena Aparecida Colosso, Sr. Dr. João Braz dos Reis Cozeto, Sra. Sônia 
Maria Barsante Santos. Através de Vossas Senhorias prestamos nosso devido reconhecimento 
e respeito a todos os integrantes da comunidade espírita itapirense e das demais cidades da 
região, comemorando assim dignamente o mês municipal espírita em Itapira. Caro Sérgio 
Villar, presidente do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, ao qual agradeço por 
emprestar seus conhecimentos e suas experiências para que a Câmara Municipal de Itapira, 
por meio de iniciativa acolhida por unanimidade dos nobres companheiros vereadores, 
pudesse ampliar o leque de homenagens prestadas à comunidade espírita local e regional. 
Representantes da imprensa, público presente, funcionários da câmara municipal, e membros 
da comunidade espírita de Itapira e região. Estamos reunidos neste ato solene, onde 
celebramos com alegria e 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, considerando 
o registro dos 110 anos do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, um dos mais antigos de 
nosso país, com fundação em 1901. Ou seja, há mais de um século desenvolve brilhante 
trabalho em Itapira, atividades que refletem positivamente em nossa sociedade e região. Uso 
desse espaço, para antes de tudo, externar a honra e orgulho que tomam conta do Legislativo 
itapirense em homenagear tão reconhecidas e renomadas lideranças da doutrina espírita. 
Lideranças essas que desenvolvem importante trabalho, não só na disseminação da profissão 
de fé do espiritismo, mas também realizam atividades sociais e ações junto da população que 
culminam por alimentar a alma de muitos, revigorando por diversas vezes o espírito daqueles 
que necessitam de uma palavra amiga. Gostaria de lembrar que tive a feliz oportunidade de 
ser autor da honraria maior desta Casa entregue ao presidente do Centro, ilustríssimo Sr 
Sérgio Villar, laureado com o título de Cidadão Itapirense em 06 de Fevereiro de 2004. 
Merecidamente esse homem, junto com seus familiares, tem trabalhado incansavelmente para 
que essa doutrina mantenha suas atividades no nosso município, e de forma ímpar comanda o 
centro tendo apoio dos fiéis ao espiritismo, realizando assim relevantes trabalhos para a 
cidade de Itapira. E posso dizer quão importante são essas atividades, pois conheço de perto o 
trabalho realizado por estas pessoas. Já tive a oportunidade de participar de vários eventos 
realizados pelo Centro, como os tradicionais almoços oferecidos na sede, sempre com a 
presença grande público. Rememoro ainda a importância das comemorações levadas a efeito 
neste mês, levando em consideração os laços que unem nossa terra à história da doutrina 
espírita no Brasil, uma vez que Itapira abriga um dos mais antigos Centros Espíritas do país, 
exatamente o Perdão, Amor e Caridade. Além disso, foi um dos primeiros municípios 
brasileiro 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 de 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 então, quão fortes e marcantes são os fatos que entrelaçam a história de 
Itapira e o movimento da comunidade espírita. E essas características refletem o motivo de 
nossos homenageados estarem hoje aqui. Porque direta, ou indiretamente, vocês colaboram 
para manter vivo o espírito de Chico Xavier, e ainda mais importante, a manutenção de todo o 
trabalho e disseminação da doutrina espírita. Assim, gostaria neste momento, de rapidamente 
chamar a atenção para um privilégio que impera em nosso país: a liberdade de religião. 
Graças a isso, correntes religiosas são aplicadas e seguidas lado a lado sem problemas, 
perseguição, ou imposições, fato que nos permite estarmos presentes nesta noite para 
prestarmos as justas homenagens. Como já dito antes, temos aqui em nossa terra exemplos 
concretos do alcance, bondade e amplitude da doutrina espírita, e, independente de religião, 
temos a liberdade de exaltar tais feitos, o que justamente acontece nesta noite na presença dos 
homenageados. Faremos isso, por meio 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 de Itapira, pelos relevantes serviços prestados à 
nossa cidade e ao nosso povo. Agradeço em nome dos vereadores desta Câmara Municipal, e 
enfatizo que tal situação se deve a este colegiado como um todo, sendo a homenagem do 
Legislativo itapirense e não apenas de um ou outro parlamentar, agradeço também as 
honrosas presenças de todos que nos prestigiam neste momento muito especial em que 
comemoramos o Mês Municipal Espírita. Parabéns aos homenageados e aos seus familiares, 



que certamente apóiam as lutas diárias destes grandes batalhadores da doutrina, aos 
integrantes do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, que além de auxiliarem de forma 
crucial na realização desta sessão, desenvolvem inúmeras atividades durante o Mês Espírita 
para marcar tão importante data, e em especial a meu amigo Sérgio Villar pela competência e 
dedicação com que tem presidido importante entidade durante anos. Meu muito obrigado a 
todos e boa noite.” A seguir, o Cerimonial procede a chamada dos parlamentares que 
entregarão as honrarias aos laureados. Isto feito, o Vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai, em 
parceria com o presidente da Casa, faz a entrega do Diploma Chico Xavier ao ilustre 
homenageado Sr. ALLAN KARDEC SILVA. (Aplausos)  Ato contínuo, o Vereador Sr. 
Antonio Orcini, em parceria com o presidente da Casa, faz a entrega do Diploma Chico 
Xavier ao ilustre homenageado Sr. FRANCISCO GALVES. (Aplausos) Da mesma forma o 
Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho, em parceria com o Presidente da Casa, faz a entrega 
do Diploma Chico Xavier a ilustre homenageada Sra. ENCARNAÇÃO BLASQUES 
GALVES. (Aplausos) Isto feito, o Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori, em parceria com o 
presidente da Casa, faz a entrega do Diploma Chico Xavier ao ilustre homenageado Sr. JOSÉ 
C. VILLAR. (Aplausos)  Ato contínuo, o Vereador Sr. Cleber João da Silva Borges, em 
parceria com o presidente da Casa, faz a entrega do Diploma Chico Xavier a ilustre 
homenageada Sra. MARIA DA GLÓRIA VILLAR. (Aplausos)  Da mesma forma o 
Vereador Sr. Luis Henrique Ferrarini, em parceria com o Presidente da Casa, faz a entrega do 
Diploma Chico Xavier ao ilustre homenageada Sr. SÉRGIO VILLAR. (Aplausos)  Isto feito, 
o Vereador Sr. Mauro Antonio Moreno, em parceria com o presidente da Casa, faz a entrega 
do Diploma Chico Xavier a ilustre homenageada Sra. SORAIA CHIARINI VILLAR. 
(Aplausos) Ato contínuo, o Vereador Sr. Rodnei Semolini, em parceria com o presidente da 
Casa, faz a entrega do Diploma Chico Xavier ao ilustre homenageado Sr. ANDRÉ LUIS 
CHIARINI VILLAR. (Aplausos)  Da mesma forma a Vereadora Sra. Sônia de Fátima 
Calidone dos Santos, em parceria com o Presidente da Casa, faz a entrega do Diploma Chico 
Xavier ao ilustre homenageado Sr. LUIS CARLOS VILLAR. (Aplausos)  Isto feito, o 
Vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai, em parceria com o presidente da Casa, faz a entrega do 
Diploma Chico Xavier ao ilustre homenageado Sr. MARCO AURÉLIO VILLAR. 
(Aplausos) Ato contínuo, o Vereador Sr. Antonio Orcini, em parceria com o presidente da 
Casa, faz a entrega do Diploma Chico Xavier ao ilustre homenageado Sr. ANTÔNIO 
APARECIDO BINO. (Aplausos) Da mesma forma o Vereador Sr. Décio da Rocha 
Carvalho, em parceria com o Presidente da Casa, faz a entrega do Diploma Chico Xavier a 
ilustre homenageada Sra. APARECIDA DE LIMA BINO. (Aplausos)  Isto feito, o Vereador 
Sr. Carlos Alberto Sartori, em parceria com o presidente da Casa, faz a entrega do Diploma 
Chico Xavier ao ilustre homenageado Sr. PEDRO APARECIDO SCOTON. (Aplausos) 
Ato contínuo, o Vereador Sr. Cleber João da Silva Borges, em parceria com o presidente da 
Casa, faz a entrega do Diploma Chico Xavier a ilustre homenageada Sra. FILOMENA 
APARECIDA COLOSSO. (Aplausos) Da mesma forma o Vereador Sr. Luis Henrique 
Ferrarini, em parceria com o Presidente da Casa, faz a entrega do Diploma Chico Xavier a 
ilustre homenageada Sra. SÔNIA MARIA BARSANTE SANTOS. (Aplausos) E, por fim, o 
Vereador Sr. Mauro Antonio Moreno, em parceria com o Presidente da Casa, faz a entrega do 
Diploma Chico Xavier ao ilustre homenageado Dr. JOÃO BRAZ DOS REIS COZETO. 
(Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Sr. ALLAN KARDEC:  “Senhor presidente, 
senhores vereadores, colaboradores da doutrina espírita, gostaria de agradecer a todos pela 
outorga do Diploma Chico Xavier. Possuímos uma imensa saudade do Chico Xavier. A 
referida homenagem será guardada dentro de nossas almas. Esse homem em que chamamos 
de amor dedicou sua vida aos sofredores. Todos que estão encarnados neste planeta passam 



por sofrimentos. Quem nunca derramou uma lágrima? Quando as pessoas se aproximavam do 
Chico, o mesmo percebia que a pessoa tinha um coração sofrido, assim como também uma 
alma dolorida. O Chico as envolvia com sua sensibilidade a dor daquela criatura. Quantas e 
quantas vezes vimos o Chico recebendo essas pessoas para escutá-las. O Chico sempre 
orientava as pessoas desorientadas. Não se pode conceder a vida na terra com a presença de 
muitas pessoas sofredoras. A doutrina espírita possui em suas bases justamente o que a pessoa 
do Chico cultivava. Esse diploma que estamos recebendo traz em seu título Amor, Perdão e 
Caridade. São as alavancas para o nosso progresso. Ao retornamos ao plano espiritual 
estaremos livres dos desatinos que cometemos. Prezados irmãos, gostaria de agradecer 
profundamente essa cidade hospitaleira. Viemos das terras de Uberaba para receber essa 
homenagem com muita alegria. O nosso coração está muito sensibilizado, sentindo os anseios 
e a vontade de ajudar e amparar as pessoas. Chico era aquela criatura em que chamamos de 
amor. Convivemos com ele e percebemos em suas atitudes a sua ansiedade e necessidade de 
ajudar as pessoas. Seus gestos ajudavam as pessoas. Prezados irmãos, por esse motivo 
levaremos essa homenagem em nosso coração. Essa homenagem ficará eternamente gravada 
em nosso espírito. Que a paz de Jesus possa se desenvolver em todos. Muito obrigado e boa 
noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra a Sra. SÔNIA MARIA BARSANTE SANTOS:  
“Senhor presidente, senhores vereadores, amigos presentes, boa noite. Sentimos 
profundamente agradecidos por esta honraria. Na verdade transferimos essa homenagem para 
a nossa doutrina espírita, igualmente como aprendemos com o nosso amado Chico Xavier. A 
lembrança dos amigos é muito grata. Em nome de nossa doutrina precisamos entrelaçar aos 
laços de fraternidade, amor, caridade e perdão. Tais aspectos devem estar presentes em todos. 
Quando Jesus nos disse que deveríamos amar a Deus e ao próximo, ele apenas nos ensinou 
que deveríamos a tratar uns aos outros com amor e caridade. Para nós o Chico Xavier 
representa o sol maior em nossas vidas. Trazemos em nossa memória, desde os 10 anos de 
idade, o primeiro momento em que o vimos juntamente com o irmão Valdo Vieira na cidade 
de Sacramento, Estado de Minas Gerais. Trazemos em nossas lembranças esse encontro, onde 
sempre possuímos uma das convivências mais importantes de nossas vidas. Representa o 
amor, a caridade, o perdão, a fraternidade, a humildade, o serviço para o bem, o estudo, o 
equilíbrio e o amor à doutrina Kardec, Chico Xavier e Jesus. Sentimos muito pequenos diante 
de tanta luz e sabedoria que o Chico nos disponibilizou durante todos esses anos. Cabe-nos, 
ainda que modestamente, podermos realizar alguma coisa em nome desta doutrina abençoada 
que representa a libertação da humanidade de nossa própria consciência, pois tal feito nos traz 
Jesus novamente da forma que o mesmo apresentou seu evangelho naquelas paisagens tão 
caras ao nosso coração. A mensagem de Deus representa o roteiro maior de nossas vidas. 
Muito obrigada querido irmão Sérgio, companheiros de Itapira, autoridades e demais 
vereadores. Com certeza guardaremos em nosso coração tão feliz homenagem. Que Deus nos 
abençoe e nos ilumine. Boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Sr. FRANSCISCO 
GALVES:  “Senhores vereadores, autoridades, boa noite. Hoje, para mim e minha esposa, é 
uma noite maravilhosa, onde possuo honra de ser convidado pelo Sr. Sérgio Vilar, lembrando 
que é uma das pessoas que mais tem desenvolvido o espiritismo dentro e fora do Estado de 
São Paulo. Acredito que todos falarão a mesma coisa caso opte em falar de nosso irmão Chico 
Xavier. É um homem chamado amor porque representava, depois de Jesus, a figura principal 
no que diz respeito em amar a humanidade e ser paciente com a mesma. Possuímos a 
obrigação de respeitar essa figura eternamente. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.” A 
seguir, faz uso da palavra o Sra. ENCARNAÇÃO BLASQUES GALVES:  “Ilustre 
presidente da Câmara Municipal de Itapira, vereadores, companheiros queridos, nosso amigo 
Sérgio, boa noite. Estou muito emocionada na data de hoje. Acompanhamos o Chico quando 



a Câmara Municipal de Itapira lhe entregava o Título de Cidadão Itapirense. Lembro-me que 
o Chico estava emocionado. Ele amava São Paulo e todas as cidades que trabalhavam com 
alegria. O Chico falava com o coração naquela noite. Sempre relembramos do Chico no 
presente. Quando o Chico recebia uma homenagem, automaticamente a transferia para a 
doutrina espírita. Dizia não ser merecer de coisa alguma nesta terra. Hoje percebemos um 
diploma em seu nome, sendo que vamos transferir a este espírito glorioso que no mundo 
espiritual encarrega-se de acompanhar as homenagens desta noite. Chico era um grande 
investidor. Um investidor glorioso porque sabia investir no ser humano. Que investimento 
melhor é do que o investimento no ser humano? Todos necessitam desse investimento no 
Brasil. Chico, assim que via alguma criatura que pudesse trabalhar em nome Jesus, da religião 
espírita com amor no coração, investia no mesmo. Investia para que ele pudesse fundar casas 
religiosas, amparar criaturas e consolar corações. Haverá melhor investidor que este? O Chico 
era muito rico de valores materiais, lembrando que o mesmo nunca conservou absolutamente 
nada. Ele multiplicava esses valores em função que o dinheiro corresse na humanidade em 
forma de amor. Chico era realmente um bom investidor. Sabia ser um grande educador, pois 
ensinou a todos, espíritas ou não, a conjugar o verbo amar. Se todos nós pudéssemos conjugar 
o verbo que ele exemplificou, acredito que todos iriam querer educar como a pessoa do Chico 
Xavier. Gostaríamos de ser os melhores investidores. Gostaríamos de ter a possibilidade de 
arrancar de nosso bolso e fazer multiplicar o dinheiro, através da sociedade, como um sangue 
humano. Chico possuía uma beleza profunda. Talvez Chico não possa ser um belo homem 
fisicamente, mas quem ficasse com o mesmo por cerca de dez minutos, acredito que seria o 
suficiente para constatar a beleza situada dentro de seu coração. Cultiva qualquer um. Não era 
poliglota, mas sabia falar a bonita palavra amor que pode ser traduzida em qualquer idioma. É 
amor que a sociedade necessita. Quem mereceria esse diploma é a pessoa do Chico, pois 
ninguém se formou igualmente a ele nessa faculdade. Obrigada e boa noite a todos.” A seguir, 
faz uso da palavra o Sr. SÉRGIO VILLAR:  “Senhor presidente, nobres vereadores, boa 
noite. Gostaria de deixar registrada a nossa gratidão, o nosso respeito e o nosso carinho pela 
alegria que nos proporcionam nesta noite de estarmos reunidos nesta Casa para representar o 
povo de nossa cidade, assim como as religiões. Se pudéssemos perguntar ao Chico Xavier 
nesse momento o que ele mais exaltaria desta reunião, acredito que o mesmo diria que seria o 
amor que prega entre as religiões. Emanada por irmãos de várias facções religiosas, unindo 
seus corações pelo objetivo de não exaltar essa ou aquela religião, mas sim Jesus Cristo, onde, 
sem sombra de dúvidas, é o governador espiritual de nosso planeta terra. Ao meu pai e minha 
mãe disponibilizo a minha gratidão. O meu respeito e minha benção pelo carinho e auxílio 
que sempre foi me disponibilizado para que pudesse estar presente nos trabalhos espíritas. 
Aos meus irmão que me ajudam e colaboram com essa atividade, gostaria de disponibilizar a 
minha gratidão. A minha companheira, ao meu filho e filha, gostaria de deixar o mais 
profundo agradecimento. Aos nossos companheiros diretores do Perdão, Amor e Caridade, 
gostaria de deixar o meu amor e profundo respeito por este carinho e dedicação ao Centro 
Espírita. A nossa alegria se faz de lembranças. A nossa alegria se passa quando chegávamos 
em Uberaba. Quando olhávamos a ponta da mesa em que Chico Xavier estava sentado, 
acredito que tínhamos a oportunidade de ver a nossa querida Sônia Barsante com sua oratória 
magnífica elucidando o evangelho e a obra de Chico Xavier, enquanto o mesmo trazia uma 
mensagem de conforto para todos através de suas mãos abençoadas. O nosso querido Kardec, 
também com sua oratória eloqüente, nos chamava a atenção contando os assuntos do 
evangelho que Chico Xavier transferiu para as obras abençoadas. Não podemos esquecer do 
casal Galves. A nossa querida Lena Galves que ao longo de 40 anos recebeu Chico Xavier na 
intimidade de sua residência. Não apenas em Itapira, como ela mesma mencionou, mas muitas 



outras cidades foram visitadas. Homenagens que não cabem a nós. Homenagens que não é de 
pessoas do campo do personalismo, mas homenagens que vão ilustrar a mais bela reputação 
do espiritismo cristão de nosso Brasil. Procuramos fazer algumas modificações na lei para que 
pudéssemos oferendar algo que pudesse mostrar a alegria dessa cidade para com aqueles que 
aqui vierem, acompanhando os rastros de nosso amigo e irmão Chico Xavier. Esse diploma se 
faz coroar a palavra amor. É essa palavra que o evangelho nos retrata. Amai-vos. Eis o 
primeiro ensinamento que instruiu o nosso senhor. Agradeço a todos presentes nessa noite, 
incluindo os companheiros advindos de outras cidades e regiões. Existe uma pomada que é 
feita em nossa cidade. A pomada foi enviada para 22 países, lembrando que a mesma leva o 
nome de nossa cidade. Estamos, nesse momento, transmitindo os nossos trabalhos para todo o 
mundo, através da TV Web Caminho da Luz, lembrando que a mesma é uma das grandes 
emissoras de nosso país. O índice de pessoas que acompanham a nossa programação é muito 
grande. Não poderia deixar de agradecer a presença de todos os presentes nesta noite. 
Sinto-me orgulhoso de ser o presidente de umas das casas que está entre as 10 mais antigas de 
nosso país. Itapira se sente orgulhosa de possuir essa Casa encarregada de representar o nosso 
amado Brasil. Quando vejo os nossos irmãos falarem sobre o nosso querido Chico Xavier, 
automaticamente fico muito emocionado. Encerro meu pronunciamento citando uma frase que 
Chico sempre me dizia: “Meu filho, você está indo para Itapira.” Fiquei assustado porque não 
tinha dito ao Chico que estava sendo transferido para Itapira. Ele disse que sou filho dessa 
cidade. Ele me disse que colheria muitas rosas, mas também muitos espinhos. São essas 
palavras que levo em minha alma. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.” A seguir, são 
executadas algumas canções religiosas e também da música popular brasileira pelo Sr. Daniel 
Lúcio. 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. 


