
Ata da 5ª Sessão Solene, realizada aos 15 dias do mês de Setembro de 2011, para as 
outorgas dos Títulos de Cidadania Itapirense aos ilustres senhores Dr. Newton Santana, 
Dra. Maria de Lourdes Bialon Santana e Dr. Eudelcio de Oliveira Dias. Iniciando a 
Sessão, o Assessor de Imprensa solicita, para compor a Mesa, a presença do Presidente da 
Casa, Sr. Manoel de Alvário Marques Filho. 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. Vereadores: Antonio Orcini, Décio da Rocha Carvalho e 
Luis Hermínio Nicolai. A seguir, para complementar a composição da Mesa Principal, o 
cerimonial solicita a honrosa presença do Sr. Antônio Eduardo Boretti, representante do 
Prefeito Municipal Antônio Hélio Nicolai. Ato seguinte, o cerimonial solicita a presença no 
plenário dos ilustres homenageados a saber: Dr. Newton Santana, Dra. Maria de Lourdes 
Bialon Santana, e Dr. Eudelcio de Oliveira Dias. Após o cerimonial citar as demais 
autoridades presentes, o mesmo registra, na íntegra, os ofícios das autoridades ausentes da 
presente Sessão Solene. Ofícios: Ederaldo Miquilini:  Agradecimento pelo honroso convite e 
justificativa de ausência da presente sessão em virtude de termos anteriormente agendados. 
Euclides Orlandelli Júnior:  Manifestação de agradecimento pelo honroso convite e 
justificativa de ausência da presente sessão solene. Mauro Antonio Moreno: Justificativa de 
ausência da presente sessão solene por motivos de saúde. Ainda informa que é extremamente 
solícito ao evento, ainda mais por se tratar de pessoas importantes de nossa sociedade, qual 
ele mantém contato e um carinho muito especial. Isto feito, o Sr. Presidente, invocando a 
proteção de Deus, declara aberto os trabalhos da presente Sessão e solicita ao Vereador, 
Antonio Orcini , para que leia um trecho da Bíblia Sagrada. Em seguida, o Sr. Presidente 
solicita a execução do Hino Nacional. Continuando os trabalhos, o Sr. Presidente solicita ao 
mestre de cerimônias para que proceda a leitura dos Decretos Legislativos Nº 227, 230 e 242, 
que concedem o Título de Cidadania aos homenageados. A seguir, faz uso da palavra a 
Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS: “Boa noite a todas e a 
todos. Gostaria de parabenizar os homenageados e em especial a Dra. Maria de Lourdes. 
Também gostaria de agradecer a Sra. Doutora por fazer de nossa cidade, desde a sua chegada, 
mais bela. Pela sua pessoa e pelo seu ofício. Rapidamente gostaria de ler um poema, de 
autoria da escritora Adélia Prado, a você Dra. “Quando nasci um anjo esbelto, desses que 
tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado pra mulher, esta espécie 
ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou tão 
feia que não possa casar, acho o Rio de Janeiro uma beleza e ora sim, ora não, creio em parto 
sem dor. Mas o que sinto escrevo. Cumpro a sina. Inauguro linhagens, fundo reinos – dor não 
é amargura. Minha tristeza não tem pedigree, já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao 
meu mil avô. Vai ser coxo na vida é maldição pra homem. Mulher é desdobrável.” E a 
senhora é. Parabéns.” (APLAUSOS). A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS 
HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa noite a todos. Senhor presidente, companheiros vereadores, 
homenageados, público presente, boa noite. Gostaria de cumprimentar a todos nas pessoas de 
minha madrinha e padrinho, Sra. Lurdinha e Sr. Aldo, pessoas que muito estimo e que me 
ajudam na caminhada de minha vida. Gostaria de ler um pequeno trecho de um discurso, onde 
o Tuinha me ajudou a escrevê-lo. Quando obtive a oportunidade de presidir esta Casa, 
acredito que nunca consegui ler um texto escrito. Sempre tento dizer o que estou sentindo em 
relação as pessoas que estimo e considero. Somente gostaria de fazer uma breve leitura 
relacionada a algumas informações sobre o Dr. Newton e sua esposa Dra. Maria de Lourdes. 
É uma emoção muito grande possuir esse espaço para homenagear as pessoas. O Dr. Newton 
Santana, nascido em Itirapuã em 1957. Filiação: Antônio Santana e Maria de Lourdes 
Santana. É médico ginecologista e obstetra. Faz parte do corpo clínico da Santa Casa de 



Misericórdia de Itapira e chefe da maternidade da Santa Casa. É casado com a Dra. Maria de 
Lourdes Bialon Santana, nascida em Murutinga do Sul em 1959. Filiação: Francisco Bialon 
Sanches e Durvalina Orosco Bialon. Chegaram em Itapira no ano de 1987, onde constituíram 
família. O casal possui dois filhos chamados Laís e Lucas. Ambos desenvolvem atividades 
em prol da sociedade de Itapira. Também gostaria de dirigir as minhas homenagens ao Dr. 
Eudelcio. Gostaria de dizer que na vida sempre encontramos pessoas que nos surpreende. Não 
poderia, de forma alguma, com um longo discurso deixar de citar tudo aquilo que sinto. Em 
primeiro lugar, gostaria de dizer que o companheiro Toninho Orcini me deixou incumbido de 
vir a esta tribuna para citar algumas palavras. Espero poder fazer por merecer. Somente 
gostaria de dizer que esse tempo em que o senhor está presente em Itapira, acredito que a 
nossa cidade ganhou muita coisa. As pessoas que participam da sociedade da mesma forma 
como vocês participam, engrandece qualquer município que tenha recebido vocês da forma 
que Itapira recebeu. Tenho certeza que com a participação do senhor como médico, avicultor 
e agricultor, tudo se transforma em sucesso. Então, acredito que a vida profissional do senhor 
é um sucesso. Em minha opinião, é muito gratificante disponibilizar essa homenagem ao 
senhor. Não é uma situação freqüente, mas os poucos dias que nós estivemos juntos, constatei 
sua dignidade, honestidade, a forma de como conduz as coisas e quando podemos contar com 
sua pessoa. Não quero me prolongar muito, mas gostaria de dizer que Itapira está muito 
orgulhosa de recebê-los como filhos. De minha parte, gostaria que o senhor soubesse que é 
uma emoção muito grande e um prazer enorme disponibilizar essa homenagem. Continue 
ajudando e participando do dia-a-dia de nossa cidade. Sabemos de sua real importância na 
Santa Casa de Itapira, assim como também em todas as partes que você atua. Conte conosco. 
Como vereador, gostaria de transmitir a satisfação do povo de Itapira em estar recebendo o 
senhor e a doutora Maria de Lourdes como filhos desta terra. Desejo que tenham uma vida 
muito longa em nossa cidade. Continuem nos ajudando. Muito obrigado por tudo que fizeram 
até hoje e por terem escolhido Itapira para fincar raízes. Boa noite e obrigado a todos.” 
(APLAUSOS). A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA 
CARVALHO:  “Boa noite a todos. Membros da Mesa. Boa noite. Gostaria de cumprimentar a 
todos na pessoa do Sr. Afonso e da Sra. Ana. Boa noite. É uma grande satisfação vir a esta 
tribuna para tecer algumas palavras. Eudelcio de Oliveira Dias, nascido em 12 de outubro de 
1955, na cidade de Tupã, e logo aos 3 anos de idade acompanhando a seus pais mudou-se para 
a cidade de Mauá, onde obteve sua formação educacional primária e iniciava suas funções 
profissionais na cidade de São Paulo. Filho de pessoas humildes, Sr. Mathias Leandro Dias e 
Sra. Maria Arminda de Oliveira, porém pessoas que sempre prezaram pela boa educação de 
seus filhos e pregaram o amor e harmonia familiar, valores estes preservados na vida do 
homenageado. No ano de 1974 se casou com a Sra. Dulcinéia Cândido Dias e tiveram 3 
filhos, Evandro, Osmar e Orlando. No ano de 1982 por convite da empresa itapirense, decide 
mudar-se para a cidade de Itapira e aqui passa a exercer suas funções profissionais e sociais. 
Formado em Direito pela Faculdade de São João da Boa Vista e com especialização em 
comércio internacional, atua na área de comércio exterior ao longo de 35 anos, dos quais 20 
deles dedicados a viagens ao redor do mundo. Ao longo deste período sempre projetou o 
nome de Itapira em negociações que resultaram na exportação de produtos fabricados na 
cidade, nos mais longos longínquos rincões, quer seja em países da Europa, América do 
Norte, América Latina, África, Oriente Médio e Ásia. Atualmente é acionista majoritário na 
empresa sediada em Itapira que atua no mercado local e internacional gerando riquezas em 
nossa cidade. Tendo como valor básico a célula familiar para o fortalecimento da 
comunidade, atuou em movimentos religiosos de nossa cidade para a promoção da família, do 
menor e do adolescente, tendo sido diretor do Educandário Nossa Senhora Aparecida. 



Consciente da importância da preservação da cultura dos povos, tem forte atuação na 
organização religiosa da Festa de Maio, sendo festeiro de São Benedito por mais de 10 anos. 
Somente nos resta agradecer o doutor. São pessoas que vieram para somar em nossa cidade. 
São itapirenses de fato na data de hoje. Lembro-me que o doutor nos contou uma história 
ocorrida em uma cidade da África. O pessoal da alfândega estava fiscalizando, quando o 
doutor disse que era primo do Pelé. Lembra dessa história, doutor? Desse modo, o doutor 
ficou amigo de todos. Fico feliz pela data de hoje. Gostaria de agradecer os companheiros, 
pois sem o apoio dos mesmos, acredito que essa situação não seria possível. Gostaria de 
deixar registrado meus agradecimentos e desejar que todos vivam por muito tempo em nossa 
cidade. Muito obrigado.” (APLAUSOS). Ato contínuo, os Vereadores Luis Hermínio Nicolai 
e Antonio Orcini, junto a esta Presidência, realizam a entrega do Título de Cidadão Itapirense 
a Sra. Dra. Maria de Lourdes Bialon Santana. (APLAUSOS). A seguir, faz uso da palavra a 
Dra. MARIA DE LOURDES BIALON SANTANA:  “Estou muito feliz. Gostaria de 
agradecer todas as pessoas que se fazem presentes nesta Casa, todos os vereadores, 
principalmente o vereador Toninho Orcini. Gostaria de agradecer a presença de meus filhos, 
de meus amigos e de meus funcionários. Estou muito feliz e lisonjeada em receber essa 
homenagem. Estou em Itapira desde 1987. Na faculdade era integrante da turma do Newton. 
Estudamos juntos. Naquele momento acabamos de nos formarmos e especializarmos. 
Procurávamos um local para exercermos a nossa profissão e construir nossa família. Tivemos 
a oportunidade de voltarmos as nossas origens, mas também tivemos o desafio de procurar 
um novo lugar. Passamos por várias cidades e constatamos nos jornais que Itapira necessitava 
de médicos. Quando visitei Itapira pela primeira vez senti que tinha certeza absoluta de que 
poderia ficar. Não me enganei. Itapira me acolheu e me fez florescer. Aqui pude exercer o há 
de melhor em mim. Fico muito grata por essa homenagem. Tenho muito orgulho de receber 
essa homenagem na data de hoje. Muito obrigada.” (APLAUSOS). Em seguida, os 
Vereadores Luis Hermínio Nicolai e Antonio Orcini, junto a esta Presidência, realizam a 
entrega do Título de Cidadão Itapirense ao Sr. Dr. Newton Santana. (APLAUSOS). A seguir, 
faz uso da palavra o Dr. NEWTON SANTANA:  “Boa noite a todos. Senhor presidente da 
Câmara, vereador Luis Hermínio, todos nobres edis, boa noite. Possuo imenso carinho por 
todos os vereadores. Há vinte anos cuido das mães dessa linda cidade. Inclusive, vários bebês 
vieram através de minhas mãos. Então, é uma situação muito gratificante. Primeiramente 
gostaria de agradecer a Deus. Atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. 
Surpreendi-me com suas palavras. Passamos por muitas cidades antes de chegarmos a Itapira. 
Muitas vezes o pessoal me questiona o motivo pelo qual venho de tão longe. O pessoal não 
sabe que minha cidade natal está situada perto do município de Franca. Infelizmente o Dr. 
Mauro não está presente. Na época ele tinha feito o convite para trabalharmos em Itapira. Na 
época ele era superintendente da Saúde. Ele nos recebeu e nos acolheu nessa jornada. 
Trabalhei em muitas cidades ao mesmo tempo. Minha esposa me disse que gostaria de ficar 
em Itapira. Agradeço a Deus por essa situação. Na época dizia ao saudoso Dr. Ronalde que 
gostaria de ser igualmente sua pessoa. Ele sempre dedicava um carinho muito especial para 
com suas pacientes. Aproveitando o ensejo, gostaria de homenagear o Dr. Ronalde Monezzi. 
Sei das dificuldades existentes pelo caminho como profissional. Há a necessidade de 
dedicação. Muitas crianças nasceram através das mãos do Dr. Ronalde. Realizamos uma visita 
ao Dr. Ronalde e ele nos recebeu com um imenso sorriso. Acredito que devemos nos espelhar 
em alguém. Desde a primeira vez que cheguei a esta cidade constatei o carinho do Dr. 
Ronalde. Gostaria de agradecer, de coração, essa homenagem. Já me sentia um verdadeiro 
itapirense. Agora posso dizer que sou itapirense. Muito obrigado.” (APLAUSOS). Ato 
contínuo, o Vereador Décio da Rocha Carvalho, junto a esta Presidência, realizam a entrega 



do Título de Cidadão Itapirense ao Sr. Dr. Eudelcio de Oliveira Dias. (APLAUSOS). A 
seguir, faz uso da palavra o Dr. EUDELCIO DE OLIVEIRA DIAS : “Exmo. Sr. Manoel de 
Alvário Marques Filho, digníssimo presidente desta Casa, ilustríssimos senhores vereadores, 
demais autoridades presentes, senhoras, senhores, meus amigos, muito boa noite. Nesta noite 
tão especial, quero primeiramente agradecer a Deus por ter me enviado a esta maravilhosa 
cidade e agradecer a todos vocês por esta homenagem, em especial ao ilustre vereador Sr. 
Décio da Rocha Carvalho, autor da propositura que levou meu nome a apreciação desta 
honraria. A importância de ser reconhecido como cidadão de qualquer município é motivo de 
grande satisfação para qualquer pessoa e em meu caso especial ser homenageado pela cidade 
de Itapira é motivo de grande orgulho. Estou sinceramente honrado e comovido pela bondade 
deste povo itapirense representado neste ato pelos membros desta Casa. Quando aqui cheguei 
a convite da empresa Nogueira Máquinas Agrícolas, para exercer a função de coordenação 
das operações de comércio exterior, com minha esposa e filhos, já lá no longínquo ano de 
1982, vindos da cidade de Mauá, no grande ABC, deixando por lá toda a família, meus pais, 
irmãos, tios, sobrinhos, sogros, foi realmente um grande desafio. Sentia-se só, sem amigos, 
necessitando criar um novo ambiente de relacionamento, porém, qual não foi minha surpresa 
e alegria quando imediatamente fomos acolhidos por várias pessoas, que logo se fizeram 
amigos, que se preocupavam em apoiar-nos na busca por moradia, na apresentação social, 
enfim, deixando-nos sentir como se em casa estivéssemos. Com a atividade de comércio 
exterior levamos o nome de Itapira a diversos países e começamos a contribuir com o 
desenvolvimento da nossa cidade. Tivemos o prazer de contribuir na direção do Educandário 
Nossa Senhora Aparecida, entidade tão importante no apoio aos nossos jovens. Entendendo a 
importância de manter a tradição e cultura de nossa cidade, tenho participado efetivamente na 
coordenação da já tradicional Festa de Maio, como um dos festeiros de São Benedito. 
Atualmente tenho o prazer de participar na comunidade da igreja de São Benedito, na pastoral 
do batismo, cujos colegas integrantes agradeço por sua paciência e pelos ensinamentos que 
muito tenho recebido de vocês. Tendo a oportunidade de ser empresário não titubeei na 
decisão de fixar nosso empreendimento nesta cidade, gerando empregos e riquezas em nosso 
município. Aprendemos a amar esta querida cidade de Itapira. Procuramos colocar a 
disposição da comunidade um pouco do talento que Deus nos Deu. Sabemos que muito não 
fizemos, porém, o pouco que fizemos foi com muito amor e carinho, procurando retribuir o 
afeto e amizade que recebemos dos cidadãos itapirenses. Tenho consciência da 
responsabilidade que este título me trará, porém, estou pronto e desde já a disposição da 
sociedade para seguir contribuindo para que nossa cidade seja cada vez mais justa e prazerosa 
para se viver. Não poderia deixar de registrar o agradecimento a minha família em que fui 
criado, os ensinamentos de meu pai, o grande irmão que deixou seus afazeres em pleno meio 
de semana, deslocando-se da cidade de Mauá para estar compartilhando aqui comigo este 
momento de alegria. Quero compartilhar este título com a minha querida esposa Dulce Dias 
que me acompanha nesta jornada, sempre me apoiando e colocando-se a disposição para que 
possamos aportar um pouco de nossas experiências a serviço da comunidade. Aos meus 
queridos filhos, netos, noras, meu muito obrigado por sempre acreditarem em mim e caminhar 
juntos nesta empreitada. Agradeço a direção da empresa Nogueira na pessoa de seu presidente 
Sr. Affonso Nogueira de Freitas que possibilitou minha vinda para Itapira e sempre acreditou 
em minhas potencialidades. Aos meus colegas de trabalho fica aqui meu agradecimento pelo 
apoio, fazendo que eu sempre tenha o suporte profissional necessário para o desempenho das 
funções laborais. Enfim, a todos vocês meus amigos que sempre me recordam a importância 
da amizade, muito obrigado por esta sincera amizade. Tenham certeza que ainda que eu 
buscasse muitas outras palavras eu não as encontraria para expressar a alegria que estou 



sentindo por esta honraria. Se pudessem medir as batidas de meu coração vocês sentiriam a 
felicidade que toma conta de meu ser. Enfim, agora com todo o orgulho do mundo posso dizer 
que eu sou um cidadão itapirense. Muito obrigado.” (APLAUSOS). Em seguida, faz uso da 
palavra o Sr. ANTÔNIO EDUARDO BORETTI:  “Boa noite a todos e a todas. Em nome do 
prefeito Toninho Bellini, gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara Municipal, 
Vereador Manoel Marques, em nome do qual estendo meus cumprimentos aos demais 
vereadores presentes nesta sessão. Também gostaria de cumprimentar a Sra. Maria de Lurdes 
Levatti Piva, Provedora da Santa Casa de Itapira. Com muito orgulho, gostaria de 
cumprimentar os ilustres homenageados Dr. Newton Santana, Dra. Maria de Lourdes Santana 
e o Dr. Eudelcio de Oliveira Dias, seus familiares, internautas, imprensa e demais presentes 
nesta sessão. Para mim é um orgulho muito grande estar participando desse momento sublime 
que é a homenagem direcionada a estas ilustres pessoas de nossa sociedade. O que gostaria de 
dizer a cada um de vocês é que existem três grupos de pessoas. O primeiro deles são aquelas 
pessoas que fazem as coisas acontecerem. O Segundo deles são aquelas pessoas que olham as 
coisas acontecerem. E em terceiro são aquelas pessoas que vivem perguntando o que foi que 
aconteceu. Com certeza vocês estão classificados entre aquelas pessoas que fizeram e 
continuam fazendo as coisas acontecerem. É justamente por esta razão que em nome do 
prefeito Toninho Bellini nós agradecemos a cada um de vocês por tudo aquilo que fizeram e 
vem fazendo para o crescimento e desenvolvimento de nossa cidade, tornando-a cada vez 
mais justa, feliz e humana. Obrigado a todos e a todas. Boa noite.” (APLAUSOS). A seguir, 
faz uso da palavra o Vereador Sr. MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO: 
“Novamente boa noite a todos. Como sempre dizemos, em oportunidades como esta, é uma 
alegria poder dizer algumas palavras aos homenageados e presentes. Assim, venho 
rapidamente dizer o quanto estamos felizes por este ato solene, qual alegremente cumprimos 
com o nosso dever e ainda agraciamos três pessoas estimadas de nossa sociedade. Gostaria de 
enfatizar que momentos como esta solenidade é uma honra para o Legislativo, pois temos o 
sentimento de fazer parte de um momento tão marcante na vida desses laureados, que hoje 
recebem o título maior desta Casa de Leis entregue a pessoas não nascidas em Itapira. 
Sentimos que por esta ação realizamos um ato de plena justiça por reconhecermos o trabalho 
destes três profissionais que tanto fizeram e ainda continuam fazendo por nossa cidade. E a 
palavra trabalho, certamente vem a calhar hoje, uma vez que os três homenageados, Dr. 
Newton Santana, Dra. Maria de Lourdes Bialon Santana e Dr. Eudelcio de Oliveira Dias 
atuam com tanto vigor e dedicação a seus ofícios, e esses certamente importantíssimos para o 
progresso de nossa cidade. Sendo assim, dirijo a palavra aos homenageados. Seria impossível 
falar separadamente do casal Dr. Newton Santana e Dra. Maria de Lourdes Bialon Santana. 
Até porque chegaram a esta cidade já em comunhão de um feliz casamento. Aliás, a profissão 
de ambos é a responsável por esta união. Dr. Newton, se me permitir lhe chamar assim, 
nascido em Itirapuã, São Paulo, criado em uma propriedade rural, saiu de sua cidade natal 
para cursar a Faculdade de Ciências Médicas de Pouso Alegre, onde se formou em 1985. 
Porém, no seu curso conheceu mais do que a nobre função de cuidar, e lutar pela manutenção 
da vida humana. Foi lá que conheceu sua esposa, Dra. Maria de Lourdes Bialon Santana, 
nascida em Murutinga do Sul, São Paulo. Ela saiu daquela pequena cidade, divisa com Mato 
Grosso do Sul, pois também decidiu cursar a faculdade de medicina. E foi para a mesma 
universidade onde conheceria seu futuro marido. O destino os juntou pela profissão. Ao 
terminarem o curso e as respectivas residências médicas, juntos chegaram a Itapira no ano de 
1987. Aqui constituíram família cujo fruto foram os filhos Laís e Lucas, esses não precisam 
de título, pois já são Itapirenses natos. Ao chegarem à cidade abraçaram o município e 
passaram a desenvolver várias atividades. Dra. Maria de Lourdes há mais de 20 anos atende 



em seu consultório, onde atua na área de dermatologia, englobando a área clínica e cirúrgica, 
sendo inclusive uma das pioneiras na cidade em desenvolver um atendimento em estética, 
onde possui o título de especialista. Dr. Newton, ginecologista e obstetra, trabalha até hoje na 
Santa Casa de Misericórdia de Itapira, inclusive sendo diretor clínico deste hospital por dois 
mandatos, de 1997 a 1999 e de 2007 a 2009. Além disso, é o médico chefe da maternidade da 
Santa Casa, conselheiro da Unimed da Baixa Mogiana, membro do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, membro fundador e por diversas vezes foi Presidente 
do Clube do Cavalo. Clube este que juntamente com a Prefeitura organiza a maravilhosa Festa 
do Peão, aonde todos da cidade e região vem se divertir. Aliás, nesse momento quero 
pessoalmente dizer que convivi durante seis anos e ainda convivo com o Dr. Newton Santana 
que pessoalmente ajuda a organizar a Festa do Peão de Itapira. Quero agradecer, desde já, por 
me permitir ser seu amigo porque na realidade o conheci posteriormente. O Sr. já estava na 
cidade há muito tempo. Mesmo sendo nascido nesta cidade, acredito que somente obtive o 
privilégio e prazer de conhecê-lo intimamente, por assim dizer, através do pessoal do Clube 
do Cavalo. Muito obrigado por essa deferência de nos tornarmos amigos. Neste período pude 
conhecer seu caráter e suas virtudes. Aproveito para agradecer pessoalmente por me permitir 
ser seu amigo. Na área social ambos são muito ativos. Tanto Dr. Newton quanto a Dra. Maria 
de Lourdes são diretores da APAE, e contribuem com auxílio para várias entidades 
assistenciais de nossa cidade. Por isso é muito satisfatória entregar um título de cidadão a 
cada um de vocês, pois sabemos que se envolveram nos assuntos de nosso município, que 
abraçaram a cidade como um lugar para viver e constituir família. E, o trabalho desenvolvido 
por ambos em nossa cidade, tem uma importantíssima e vital função, a manutenção da saúde 
do itapirense. Por falar em escolher Itapira como lar, dirijo a palavra agora ao nosso outro 
homenageado Dr. Eudelcio de Oliveira Dias, meu amigo particular, antigo colega de 
faculdade e de empresa, quando tive o privilégio de estudarmos e trabalharmos juntos. Por 
que não dizer família Nogueira. Na época tinha apenas 18 anos. Era mais jovem do que o 
nosso homenageado. Posso dizer que aprendi muito com o homenageado. Na Nogueira 
tivemos muitos momentos felizes. Nessa mesma época nós cursamos a Faculdade de Direito. 
O primeiro cliente fomos nós mesmos quando arrumamos uma intriga com a faculdade e 
acabamos por nos transferirmos para a Faculdade de São João. Estudamos em Pinhal e 
transferimos para São João justamente porque não concordávamos com a direção da 
faculdade naquele momento. Esse homem, pela sua profissão, experiência e competência 
rodou o mundo por mais de 20 anos e veio fincar raízes em nosso município. Natural de Tupã, 
São Paulo, ainda criança mudou-se para Mauá acompanhando os pais. Em 1974 casa-se com 
Dulcinei Luzia Cândido Dias, união cujos frutos foram três filhos, Evandro, Osmar e Orlando. 
No ano de 1982 chega a Itapira junto de sua família para trabalhar em uma empresa da cidade. 
Aqui inicia uma série de atividades tanto profissionais quanto sociais. Em 1987 forma-se em 
Direito pela Faculdade UNIFEOB e depois se especializou em Comércio Exterior, área que 
atua até hoje. E é exatamente esse o meio que ele utiliza para elevar grandiosamente Itapira, 
mostrando o nome de nossa cidade, desde que aqui chegou, em negociações ao redor do 
mundo todo. Muito obrigado a você e a família Nogueira por ter projetado o nome de Itapira 
em tantos países. Aliás, Dr. Eudelcio, nossa cidade tem uma grande dívida com o Sr, pois é 
aqui que nosso homenageado decidiu investir, sendo sócio majoritário da empresa Dias 
Brasil, que trabalha com comércio, representações, importação e exportação, sendo este 
último sua maior frente de trabalho. É um orgulho para nós, saber que alguém que rodou o 
mundo escolheu essa cidade para fincar raízes e, além disso, investir e impulsionar o nosso 
progresso. Na área social se envolveu de maneira ímpar com o município, tendo sido diretor 
do Educandário Nossa Senhora Aparecida, entre outras funções. Ciente da importância da 



manutenção da cultura é festeiro de São Benedito há mais de 10 anos. Da mesma forma Dr. 
Eudelcio, gostaria de lhe agradecer pelo privilégio de ser seu amigo. Portanto, vendo um 
pouco do breve histórico destes três homenageados, não é difícil entender os motivos que 
conduziram este colegiado a acolher por aclamação as propostas que culminaram nas 
honrarias entregues nesta noite. Gostaria de parabenizar os vereadores autores dos três 
projetos, Luis Hermínio Nicolai, Toninho Orcini e Décio da Rocha Carvalho, assim como 
todo esse colegiado pela aprovação unânime das proposituras que justamente concederam o 
título de Cidadão Itapirense aos laureados. Parabéns ao Dr. Newton Santana, à Dra Maria de 
Lourdes Bialon Santana e ao Dr. Eudelcio de Oliveira Dias pelo recebimento do título 
cidadão. Congratulo ainda os familiares e amigos destes laureados, que certamente 
ofereceram apoio quando necessário, estando ao lado em diversas situações de vossas vidas, 
mostrando o quanto é importante a amizade, o amor, o carinho e a lealdade. Por fim, enfatizo 
aos homenageados que a honraria que lhes outorgamos nesta noite vai acompanhada 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. Por tudo que vocês fizeram e ainda fazem 
por nossa terra, lhes entregamos hoje esta honraria como forma de gratidão. Muito obrigado e 
parabéns a todos. (APLAUSOS). 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. 
 

 

 


