
Ata da 6ª Sessão Solene, realizada aos 20 dias do mês de Outubro de 2011, para as 
outorgas dos Títulos de Cidadania Itapirense aos ilustres senhores Ederaldo Miquilini, 
Jorge Nehmi e José Roberto Prado. 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, Carlos Alberto Sartori, Cleber João da Silva Borges e Luis Hermínio Nicolai. 
Para complementar a composição da Mesa principal o cerimonial solicita a ilustre presença 
dos Sr. José Natalino Paganini, Presidente da Associação Comercial de Itapira, e dos ilustres 
homenageados da noite, Sr. Ederaldo Miquilini, Sr. Jorge Nehmi e Sr. José Roberto Prado. 
Após o cerimonial citar as demais autoridades presentes, o Sr. Presidente, invocando a 
proteção de Deus, declara aberto o trabalho da presente Sessão e solicita ao Vereador, Luis 
Henrique Ferrarini , para que leia um trecho da Bíblia Sagrada. Após o cerimonial citar as 
demais autoridades presentes, o mesmo registra, na íntegra, os ofícios das autoridades 
ausentes da presente Sessão Solene. Ofícios: Sônia de Fátima Calidone dos Santos: 
Justificativa de ausência da presente sessão por motivos de saúde. Ainda informa que é 
extremamente solicita ao evento, ainda mais por ser tratar de pessoas importantes de nossa 
sociedade, qual ela mantém um carinho muito especial, tanto que foi favorável aos três 
projetos para a concessão dos títulos entregues na data de hoje. Sendo assim, ela afirma que 
sente muito não poder estar presente e deseja felicidades aos novos itapirenses. Antonio 
Hélio Nicolai: Justificativa de ausência da presente sessão solene. Ainda informa que 
solicitou que informasse a sua ausência devido a compromisso previamente agendado, assim 
como o vice-prefeito, Antônio Carlos Martins, por motivos de saúde, porém, ambos deixam 
os cumprimentos aos homenageados desta noite. 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 233, 234 e 238, que 
concedem o Título de Cidadania aos homenageados. A seguir, faz uso da palavra o Vereador 
Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Boa noite nobres vereadores, público presente, 
imprensa, autoridades, familiares dos homenageados desta noite. Venho rapidamente a esta 
tribuna para dizer que, primeiramente, Itapira 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. Fazemos isto perante a importância e grandiosidade 
do trabalho desenvolvido em seus respectivos campos de atuação pelos ilustres homenageados 
desta noite Srs. Ederaldo Miquilini, José Roberto Prado e Jorge Nehmi. 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, 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. E, sábia decisão preciso ressaltar, por espelhar 
o desejo da coletividade que aqui temos a responsabilidade de bem representar. Não posso 
deixar de enaltecer desta tribuna os inquestionáveis méritos e virtudes dos nossos 
homenageados, 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. Ao estimado amigo Sr. Ederaldo Miquilini gostaria de ressaltar que 
considero uma honra e privilégio ter encaminhado seu honrado nome à apreciação dos nobres 
companheiros vereadores para concessão da mais que merecida e justa cidadania itapirense. 



Levou-me a isto a história de vida do senhor, verdadeiro exemplo de determinação e 
capacidade de realização colocados a serviço de seus semelhantes. Chama-me a atenção, um 
profissional bem realizado como o senhor que poderia simplesmente cumprir sua jornada de 
trabalho e voltar para sua família, ainda ter a disposição e reciprocidade com a sociedade de 
cumprir com extrema competência a função de presidente de uma importante entidade, qual 
todos conhecemos como popular Guarda Mirim. O objetivo desta associação é capacitar 
jovens e encaminhá-los ao mercado de trabalho, oferecendo a eles um primeiro emprego. 
Porém, fica evidente que o resultado não é apenas uma inserção no mercado, mas o impacto 
positivo na sociedade é muito grande. Eles aprendem ali que é possível ter uma oportunidade 
de vida, que é possível crescer, se tornar, muitas vezes uma referência para a família. Que se 
faça justiça, lembro aqui a importância de todos os funcionários e colaboradores da entidade, 
que desde 2008 estão sob o comando do atual presidente, Sr. Ederaldo Miquilini. Nosso 
homenageado chegou a Itapira ainda criança, com seus pais José Miquilini e Geny Frai 
Miquilini, que são itapirenses, mas estavam radicados em São Paulo. Uma vez aqui o senhor 
não quis voltar, ficou em Itapira e constituiu família, casando-se com Silvana Soares 
Miquilini, e, sendo dádiva e um fruto deste relacionamento, os filhos Maíra e Arthur. Mas, se 
fôssemos colocar no papel tudo o que Miquilini fez e faz por nossa cidade certamente 
ficaríamos horas, pois também, por justiça teríamos que listar as benfeitorias do Sr. José 
Roberto Prado, e Jorge Nehmi, que também sabemos que somam muitas laudas quais 
levariam horas para serem lidas. São, nossos três homenageados, portanto, mais que 
merecedores das láureas que ora lhes outorgamos, razão pela qual também reitero neste 
momento meu agradecimento aos nobres pares pela acolhida à propositura de minha autoria, 
assim como parabenizo o companheiro Cleber Borges e Toninho Orcini pela iniciativa de 
indicar os nomes de Prado e Nehmi. 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. Por volta da década de 80 o Ederaldo estava na garupa de uma moto de 
outro amigo meu. Lembro-me que eles sofreram um acidente e logo fui socorrê-los. Depois de 
muitos anos, como vereador, posso prestar essa homenagem ao Ederaldo Miquilini. Cabe 
ressaltar que no passado nos encontramos em uma situação difícil. Hoje seria uma grande 
festividade. Fico muito orgulhoso pela presença de todos os homenageados. Meu muito 
obrigado a todos. (APLAUSOS) A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. ANTONIO 
ORCINI:  “Excelentíssimo senhor presidente, demais vereadores, público presente, boa noite. 
É muito bom Falar sobre o José Roberto. O vereador é o que mais está perto da população. 
Quando elaboramos projetos nesse sentido nada mais seria que uma indicação da população. 
As indicações de títulos de cidadania são registradas nesta Casa a fim de serem analisadas 
pelos vereadores. Então, José, gostaria de dizer que a indicação de título de cidadania não 
partiu somente de minha pessoa. Simplesmente essa situação foi aprovada, através de 
aclamação, por todos os senhores vereadores. Cabe ressaltar que essa indicação também 
partiu dos cidadãos itapirenses. Possuímos uma grande amizade. Você nasceu na mesma 
cidade em que nasci. Meu pai conheceu toda sua família no município de Jacutinga. Vossa 
excelência está recebendo esse título por ser um bom filho, pai, esposo e amigo da população 
itapirense. Você trabalhou em grandes empresas de nossa cidade. Acredito que você possui 
um extenso trabalho realizado nessa cidade. É notório que vossa excelência também atua na 
área social, na qual é presidente do Educandário Nossa Senhora Aparecida, presidente do 
Clube do Jeep de Itapira, participante da Irmandade da Santa Casa, membro do Conselho 
Municipal de Saúde e membro do Conselho Municipal de Turismo. Todos esses aspectos são 
motivo de você ser agraciado com esse título de cidadania. Você já era Itapirense, mas hoje 



você passa ser ainda mais. Disse ao Ederaldo Miquilini e ao Jorge que não sabia que vocês 
não eram itapirenses. Vocês são meus amigos há muitos anos, sendo que automaticamente 
acabamos convivendo e acreditando que eram itapirenses natos. Como autor desse projeto a 
data de hoje é muito importante. Estou muito honrado e feliz por estar presente nesta Casa na 
data de hoje. São poucas palavras, mas acredito que seriam muitas caso optasse em falar em 
relação as suas qualidades. Tenho certeza que vocês estão muito contentes na data de hoje. 
Gostaria de parabenizar o Jorge. Você é meu amigo há muitos anos. Que Deus abençoe todos 
vocês. Vocês são grandes merecedores desse título. É uma homenagem mais do que 
merecedora. Estou muito feliz. Gostaria de parabenizar a presença de todos. Que Deus 
continue abençoando nossa cidade. Muito obrigado.” (APLAUSOS) A seguir, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES:  “Gostaria de cumprimentar 
o presidente desta Casa, Sr. Manoel Marques, assim como também os Srs. José Natalino 
Paganini, Mino Nicolai, Carlos Sartori, Toninho Orcini, Ederaldo Miquilini, José Roberto 
Prado, Jorge Nehmi e demais autoridades. Gostaria de dizer algumas palavras sobre a 
importante ocasião de hoje. Em primeiro lugar quero deixar claro minha alegria, junto com 
meus companheiros desta Câmara Municipal, em poder participar de um momento marcante 
na vida dos três homenageados desta noite. Nós, como representantes do Poder Legislativo, 
temos inúmeras atribuições no decorrer de nosso mandato, quais incorporamos com muita 
dedicação. Porém, muitas destas situações são complexas, desgastantes e exige muita 
compreensão para cumprirmos tal missão. Não é fácil, porém é prazeroso, saber que podemos 
trabalhar para o melhor de nossa querida Itapira. Mas, em outras oportunidades essas 
atribuições se tornam muito mais tranqüilas e nos enchem de alegria, como é o caso de hoje, 
onde juntos, nós vereadores temos a oportunidade de agraciar três pessoas que mesmo não 
nascidas em Itapira, a tomaram como lar e trabalham pelo seu progresso. Ao entregarmos 
logo mais os títulos de cidadania itapirense aos Srs. Ederaldo Miquilini, José Roberto Prado e 
Jorge Nehmi, temos a convicção de estarmos promovendo um ato de justiça plena e 
inquestionável. E, um dos projetos de decreto que resultou na outorga da cidadania itapirense 
foi de minha autoria, no caso o do meu amigo Jorge Nehmi. Porém, só foi possível tal fato se 
concretizar porque esta Casa entendeu que o senhor, por tudo que fez para nossa cidade, 
realmente merece ser tido e tratado como um cidadão legítimo de Itapira. A exemplo dos 
outros dois homenageados desta noite, quando votada em plenário a proposta para a outorga 
ao Sr. do mais que merecido Título de Cidadão Itapirense, apreciado o currículo e visto a 
conduta do homenageado, sua importância e ações benéficas para Itapira, levaram o Plenário 
a posicionar-se pela aprovação unânime da iniciativa e por aclamação dos doutos 
componentes desta Casa Legislativa. E foi exatamente a conduta como cidadão que me 
motivou a incluir nos registros da Câmara um projeto para a concessão do Título de Cidadão 
Itapirense ao meu amigo Jorge Nehmi. Meu conhecido de longa data, me ocorreu, como 
parlamentar que pessoas como ele são merecedoras do reconhecimento do poder público, pela 
suas realizações e dedicação a esta terra. Em Itapira desde 1982, ele decidiu investir aqui. 
Largou a capital e veio para o interior, realizando o inverso do que faz a maioria. Jorjão, como 
é mais conhecido, antes de se envolver no mundo da informática, sua atual área de trabalho, 
chegou a Itapira para ser sócio proprietário de um local muito conhecido pelos itapirenses, o 
antigo Chopinho, hoje popularmente conhecido como Varanda. Local tradicional de Itapira, o 
estabelecimento contou com a gerência de Jorjão até 1985. Ou seja, ele já chegou a nossa 
cidade se inserindo totalmente em nosso contexto social, fazendo ali grandes amigos. Depois, 
continuou em Itapira, e passou a trabalhar com informática, se tornando um dos pioneiros 
nesta área. Aliás, foi pelo seu trabalho que nos conhecemos, pois na época prestava serviço 
junto à polícia Civil de Itapira, onde pude conhecer melhor sua pessoa, assim como ver sua 



competência e, acima de tudo, seu caráter. Mas isto começou em 1988, quando certamente a 
manutenção e venda de microcomputadores em uma cidade do interior não era o negócio mais 
vislumbrado, Jorjão decidiu investir nessa área se tornando pioneiro em Itapira e região. Para 
nossa sorte ele decidiu ficar em Itapira. Tanto que formou aqui sua família. Natural de São 
Paulo, capital, casado com Sumaya Regina Bellotti, na qual possuem quatro filhos, Juliana, 
Patrícia, Jorge e Felipe, todos legitimamente itapirenses. Apesar da sua competência na área 
de informática e hoje possuir uma empresa especializada neste tipo de serviço, acho que 
muitos o conhecem ainda de outras atividades que ele decidiu se envolver em nosso 
município, como Coral Cidade de Itapira, Diretoria da Santa Fé, qual faz parte até hoje e foi 
conselheiro durante 10 anos, diretor do Lar São José há 12 anos, e talvez a mais marcante, 
Presidente do Pira Motos Moto Clube, principal organizador do Motor Rock um evento que 
ano a ano ganha o respeito da cidade e se projeta na região como um dos melhores encontros 
de motociclistas, qual chega a sua 8ª edição em 2012, trazendo inúmeros benefícios para 
nosso município, inclusive na parte social. Assim, não só pela competência profissional, nem 
só pelo seu caráter, mas principalmente pela dedicação que Jorjão tem com a cidade, e, 
principalmente, pelo fato de abraçá-la e identificá-la como lar é que me motivou a apresentar 
o projeto de decreto que lhe concedeu o Título de cidadania. Tenho você Jorjão, e os outros 
homenageados nesta noite, assim como aqueles que foram outrora dignos desta honraria, 
como exemplo a ser seguido. Vocês não ficaram em Itapira por motivo de interesse próprio, 
vocês se identificaram com essa terra, e mesmo não sendo nascidos aqui, a tomaram como 
parte de suas vidas. Como disse no início deste discurso, eu e os vereadores somos 
representantes da população e temos o prazer de lutarmos por uma Itapira melhor. Mas, antes 
de tudo, somos todos cidadãos, e hoje como vocês, legitimamente itapirenses. Muito obrigado 
por você Jorjão, assim como o Sr. Ederaldo Miquilini e José Roberto Prado, por terem nos 
ajudado, e continuarem a nos auxiliar a fazer uma Itapira cada vez melhor. Boa noite e 
parabéns aos nossos homenageados. (Aplausos). Ato contínuo, o Vereador Carlos Alberto 
Sartori, junto a esta Presidência, realizam a entrega do Título de Cidadão Itapirense ao Sr. 
Ederaldo Miquilini.  (APLAUSOS). A seguir, faz uso da palavra o Sr. EDERALDO 
MIQUILINI:  “Ilustríssimo Sr. Manoel Marques, pessoa na qual cumprimento todos os 
demais vereadores desta Casa, Sr. Carlos Sartori, autor desta indicação, pessoa na qual 
também agradeço todos os vereadores pelo reconhecimento de minha passagem e vida nesta 
maravilhosa cidade, a qual, amo e defendo já há muitos anos. Senhores e Senhoras, uma boa 
noite e obrigado pela presença em um momento ímpar a todos nós que hoje estamos 
recebendo este honroso título. Minha paixão por Itapira foi despertada desde muito cedo, 
lembrando que meus pais são filhos legítimos desta terra, e desta forma, sempre que possível, 
apresentavam esta cidade a mim e a meus irmãos desde os primórdios de nossa existência. 
Meus pais voltaram em definitivo para Itapira, quando eu tinha entre onze e doze anos e, 
desde então, nosso amor por esta terra só tem aumentado, visto que praticamente tudo que 
fazemos tanto na vida pessoal quanto na profissional e social são traduzidas em ações 
voltadas para nosso município. Atualmente tenho tentado retribuir tudo o que Itapira me 
concedeu através de honroso trabalho junto a Guarda Mirim, instituição que me acolheu logo 
nos primeiros anos em Itapira. Minha passagem quando jovem por esta instituição foi muito 
rápida mais marcante e muito importante em minha formação. Mas creio que para ser 
reconhecido como cidadão Itapirense, algumas coisas devem ser devidamente lembradas. Um 
título tão importante como este, é conseqüência de atitudes, comportamentos, trabalhos em 
prol da comunidade e que somente aconteceram por um processo construído ao longo de 
muitos anos. Acreditando firmemente nisto, gostaria de dividir este momento e este 
reconhecimento com personagens que realmente fizeram a diferença neste processo, sendo 



eles: Em primeiro lugar, meus pais Sr. José e Sra. Geny, que através da simplicidade e 
humildade cativante, sempre me ensinaram os verdadeiros valores da vida. Aos meus irmãos 
Edson, Eliana e Elaine, que foram muito importantes no meu processo de crescimento moral. 
Aos meus amigos e companheiros de LIONS, clube do qual tive a oportunidade de lapidar e 
expandir meus princípios ideológicos e o mais importante, através desta organização obtive o 
privilégio e a oportunidade única de capitanear uma das mais importantes instituições desta 
cidade, a quase cinqüentenária Guarda Mirim. Aos Diretores e Conselheiros da Guarda 
Mirim, que tem me apoiado incondicionalmente na gestão desta instituição. Aos 
colaboradores da Guarda Mirim, que de forma desprendida tem-se dedicado com 
profissionalismo e competência ímpar neste novo ciclo da entidade. Aos meus sócios 
Fernando Serra Filho e Regina Tazinaffo, que dividem e compartilham comigo muitas ações 
veladas em prol de nossa sociedade e que muito me apoiam no dia a dia de meu trabalho 
voluntário. Aos amigos que construí ao longo desta jornada, alguns aqui presentes hoje e que 
me influenciaram sobremaneira com seus conselhos, valores, princípios e filosofia de vida. 
Um reconhecimento, mais do que especial a minha esposa Silvana Soares a qual compartilha, 
divide, incentiva e alicerça todos os meus movimentos e ações. E não menos importante e 
talvez a verdadeira razão disto tudo, meus dois filhos, Maíra e Arthur, que desde a primeira 
infância aprenderam a militar nos caminhos em prol da coletividade. Desta forma encerro 
agradecendo novamente aos nobres vereadores, em especial ao amigo Carlinhos Sartori, pelo 
título recebido e aos presentes pelo privilégio de contar com suas companhias em ocasião tão 
especial para mim, deixando uma mensagem de Albert Einstein que ultimamente venho 
repetindo quase como se fosse um mantra e que traduz minha referência de vida... “Somente a 
moralidade das nossas ações pode nos dar a beleza e a dignidade de viver.” Muito obrigado.” 
(APLAUSOS) Ato contínuo, o Vereador Cleber João da Silva, junto a esta Presidência, 
realizam a entrega do Título de Cidadão Itapirense ao Sr. Jorge Nehmi. (APLAUSOS). A 
seguir, faz uso da palavra o Sr. JORGE NEHMI:  “Boa noite a todos. Senhor presidente da 
Câmara, Manoel Marques, senhores vereadores, autoridades presentes, boa noite. Obrigado a 
todos pela presença, obrigado aos meus amigos, meus companheiros do lar São Vicente de 
Paulo, meus amigos e companheiros do Piramoto – Itapira Moto Clube, do Clube de Campo 
Santa Fé, meus amigos do Objetivo de Monte Sião, capitaneados pelo Sr. Benedito Godói, 
vereador daquela cidade e, meus amigos homenageados. Primeiramente agradeço a Deus por 
ter me dado como destino a cidade de Itapira e a minha família por sempre me apoiar e 
participar das causas sociais em que estamos envolvidos. É com muita honra que recebo esta 
homenagem. Obrigado ao meu grande amigo Vereador Cleber Borges pela indicação e a 
todos os vereadores pela aprovação unânime da já citada indicação. Esta homenagem a mim 
conferida, na verdade é fruto de muito trabalho, dedicação e comprometimento, mas não só 
meu, e sim de todas as pessoas envolvidas nas entidades e agremiações, onde desenvolvemos 
juntos as atividades sociais e filantrópicas. Vocês são verdadeiros responsáveis por esta 
homenagem. Os meus amigos e companheiros do Lar São Vicente, do Piramoto, organização 
do Motor Rock, onde envolve a participação de cinco entidades do município. Claro que 
quando nos propomos a trabalhos sociais e filantrópicos nunca buscamos nada em troca, mas 
esse reconhecimento, o Título de Cidadão Itapirense, só me estimula e fortalece ainda mais a 
continuar com esse trabalho. No dia 15 de março de 2012, fará exatos 30 anos que finquei 
raízes em Itapira e, tomo também, esta homenagem como um grande presente por este jubileu. 
Presente este, que me incentiva a galgar por caminhos ainda mais altos por esta cidade, que 
agora me acolhe como filho. Obrigado a todos.” (APLAUSOS) A seguir, o Vereador Antonio 
Orcini, junto a esta Presidência, realizam a entrega do Título de Cidadão Itapirense ao Sr. 
José Roberto Prado. (APLAUSOS). Ato contínuo, faz uso da palavra o Sr. JOSÉ 



ROBERTO PRADO: “Excelentíssimo senhor presidente desta Casa, senhor Manoel de 
Alvário Marques Filho, em que gostaria de saudar os demais vereadores e amigos presentes. 
Excelentíssimo senhor José Paganini, presidente da Associação Comercial de Itapira. 
Também gostaria de saudar, em nome do vereador Mino Nicolai, o senhor prefeito municipal 
de Itapira, Sr. Antonio Hélio Nicolai. Prezados companheiros homenageados, senhoras e 
senhores. Primeiramente gostaria de agradecer de coração a indicação ou representação do 
povo, como foi citado, do vereador Antonio Orcini em relação a meu nome como candidato a 
cidadão itapirense. Também gostaria de agradecer a todos os vereadores pela aprovação 
unânime desta Casa em relação ao meu nome. Também gostaria de agradecer a presença de 
todos meus convidados e familiares nesta noite. Atualmente posse dizer que sou itapirense 
legítimo como mencionou uma das pessoas que vieram a esta tribuna. Sou natural de 
Jacutinga. Nasci na zona rural e lá fui criado. Com apenas 18 anos vim a esta terra. Em abril 
do corrente ano completou 40 anos em relação a minha presença nesta terra. Brinquei com 
alguns amigos dizendo que sou ruim demais, pois demorou 40 anos para ser reconhecido 
como cidadão desta terra. O que um jovem de apenas 18 anos veio fazer nesta cidade? A 
fazenda onde nasci faz divisa com o Estado de São Paulo. Então, esse jovem veio da roça e 
parou em Itapira. Qual o motivo de minha vinda? Vim a esta cidade a fim de estudar. Naquele 
tempo o município de Jacutinga não possuía colegial. O João foi um de meus primeiros 
companheiros de classe em 1971. Caso mais alguém esteja presente nesta Casa da data de 
hoje, gostaria de meu desculpar por não citar o nome. O meu destino seria Belo Horizonte, 
pois era nossa capital. Meu irmão estava avançando nos estudos. Então, a tendência era me 
deslocar até aquela capital. Possuí muita sorte, pois cheguei nesta terra e aqui finquei raízes. 
Estou nesta cidade até os dias atuais. Acredito que nunca sairei desta cidade. A minha vinda a 
esta cidade foi uma virada de página em minha vida. Como disse anteriormente, a ordem 
natural era para ter ido ao município de Belo Horizonte, mas quis o destino que viesse adotar 
esta terra tão carinhosa, na qual construí minha vida. Casei-me com a Deize. Aqui meus filhos 
nasceram. Trabalhei primeiramente no Banco Mercantil de São Paulo. Logo em seguida 
trabalhei na Usina e no Laboratório Cristália. Praticamente, desse modo, construí minha vida 
profissional e minha carreira. Meu grande amigo Cláudio Silvestrin foi responsável pela 
minha contratação no Laboratório Cristália. Por fim, trabalhei por 30 anos nesta empresa. É 
uma renomada empresa multinacional. Vesti a camisa de Itapira no Laboratório Cristália para 
sair pelo mundo. Era responsável pela área internacional, na qual viajei por quase todos os 
rincões desta terra. Sempre procurei levar e relevar o nome de Itapira. É uma cidade que 
possui qualidade de vida. Atualmente a questão relacionada a qualidade de vida é muito 
difícil. É muito difícil encontrar uma cidade como esta. Sempre procurei honrar o nome dessa 
terra. Posso dizer que atualmente sou mais itapirense do que Jacutinguense, embora honre 
muito a minha origem e o nome de minha terra. Sempre procurei elevar o nome de Itapira que 
tão bem me acolheu. Conheci a Deize e nos casamos, na qual construímos a nossa família. 
Certa altura de minha vida, além do trabalho rotineiro, comecei a me envolver com atividades 
sociais nesta cidade. Isso ocorreu em decorrência de minha aposentadoria. Muito antes 
recebia muitos convites a fim de participar de situações como essa. Como viajava muito, não 
tinha como assumir esse compromisso. Com a chegada de minha aposentadoria, 
automaticamente iniciei a minha participação na área social dessa cidade. Estou aposentado 
há seis meses. A família é muito importante em relação a questão de envolvimento social. 
Não havia mencionado, mas gostaria de dizer que minha esposa sempre me apoiou em toda 
minha carreira. Quando nos envolvemos a questões da sociedade ficamos meios que ausentes 
de nossa moradia. Às vezes, quase todos os dias da semana são preenchidos por 
compromissos relacionados a questão da sociedade. Caso os filhos e a esposa não 



entendessem essa situação, acredito que ficaria difícil levar à frente esse tipo de trabalho. 
Pessoalmente sinto-me muito contente e agradecido por prestar esse tipo de serviço a 
coletividade de nossa cidade. Acredito que possuímos muito mais daquilo de que 
necessitamos, enquanto algumas pessoas não possuem o básico para sobreviver. Por que não 
fazer um pouco e levar o que aprendemos nessa vida à essas pessoas? Sempre digo que 
possuímos aproximadamente 100 crianças no Educandário. Muitas vezes ficamos 
desanimados com muitas situações, mas quando brincamos e olhamos para a criançada 
acabamos motivados para enfrentar os problemas. A Ana Maria é a nossa grande 
administradora e voluntária. Cabe ressaltar que iniciei meus trabalhos em relação ao turismo. 
Então, atualmente também sou um microempresário. Espero sempre poder prestar o trabalho 
voluntário nesta cidade. Enquanto Deus disponibilizar saúde a minha pessoa, acredito que 
sempre continuarei realizando esse tipo de trabalho nesta cidade. Gostaria de falar sobre 
alguns passa tempo que possuo. Além de todo envolvimento relacionado ao trabalho, possuo 
alguns hobbies. Gosto de veículos 4X4 e coleciono bebidas. Gosto muito de cantar e fazer 
caminhada. Vocês devem ter constatado nos jornais locais uma reportagem relacionada a 
caminhada, na qual eu e meus dois filhos realizamos em Santiago de Compostela. Ficamos 24 
dias na Espanha, no qual 17 deles na estrada. Procuro divulgar essa situação para incentivar as 
pessoas a realizarem atividade física. A caminhada é uma das mais saudáveis e menos 
perigosas que existe. Aconselho os jovens a praticarem esporte. Muito obrigado mais uma vez 
pela presença. Muito obrigado a Mesa Diretora desta Casa. Boa noite.” (APLAUSOS) A 
seguir, representando o prefeito Municipal Sr. Antonio Hélio Nicolai, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa noite excelentíssimo Sr. Presidente, 
homenageados, vereadores, companheiro Paganini, público presente em que saúdo meu amigo 
João Batista, imprensa escrita e falada. Estou representando o senhor prefeito nesta noite, na 
qual o mesmo solicitou para que transmitisse aos três homenageados desta noite, com muita 
sinceridade, as desculpas por não estar presente. Realmente os compromissos são muitos. 
Cabe ressaltar que outras vezes o prefeito também não esteve presente. O meu grande amigo 
Martins esteve enfermo e passou muito mal. Espero que ele esteja nos ouvindo e que melhore 
o mais rápido possível. Da mesma forma, o secretário Mario da Fonseca transmite suas 
desculpas pela ausência, pois o mesmo necessitou ficar com seu pequeno filho. Gostaria de 
cumprimentar a todos e ser muito breve. Em primeiro lugar gostaria de dizer que estou triste, 
pois o José Roberto disse que caminha muito. Gostaria que meu pai e minha mãe estivessem 
vivos à frente da loja de sapatos, pois com certeza você teria que comprar muito sapato e tênis 
na loja para andar. É a única coisa que me entristeceu. Há 30 anos nesta Casa uma pessoa 
disse uma grande verdade, ou seja, muitas vezes caminhamos pela rua e não sabemos dos 
fatos. A grande verdade é que fui pego de surpresa no dia da votação. Gostaria de pedir 
desculpa em nome da Câmara Municipal e, principalmente em meu nome, por ser itapirense 
há tanto tempo e constatar que muitas pessoas não possuem o título de cidadania itapirense. 
São itapirenses há décadas. Realmente gostaria de dizer aos homenageados que estou muito 
surpreso e feliz por ter colaborado, através da aprovação, em disponibilizar esse título de 
cidadania itapirense a vocês. Acredito que vocês são itapirenses de coração e alma. Obrigado 
por vocês escolherem esta linda cidade para fincar raízes. Obrigado por tudo o que fizeram 
por esta cidade. Continuem fazendo para que nossa cidade seja cada vez maior e feliz. Desse 
modo, acredito que avançaremos cada vez mais na questão de progresso. Acredito que muitos 
itapirenses também receberão esse título de cidadania. Às vezes ficamos muito emocionados 
em constatar que muitas pessoas escolheram essa cidade para fincar raízes. Ficam as nossas 
desculpas. É uma honra poder homenagear todos vocês. Muito obrigado e boa noite a todos.” 
(APLAUSOS) A seguir, o cerimonial convida o presidente da Câmara Municipal de Itapira, 



Sr. MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO , para que faça uso da palavra: “Mais 
uma vez, boa noite a todos. Peço licença para rapidamente ocupar a tribuna e falar a vocês 
nesta noite. Inicio sempre falando para os homenageados, familiares e presentes que 
oportunidades como esta é uma alegria para nós vereadores. E faço questão disso, pois 
sabemos o quanto é especial para aqueles que recebem um título de cidadania. Ao ocuparmos 
o plenário para uma sessão solene como esta, realizamos primeiramente um cumprimento 
legal, mas o fazemos sempre com enorme satisfação, pois sentimos que cumprimos uma ação 
de plena justiça ao agraciarmos pessoas não nascidas em nossa cidade, mas que a abraçaram e 
colaboram para o crescimento e bem-estar da nossa querida Itapira, que, aliás, completa 191 
anos no próximo dia 24 de outubro. Por isso, momentos como este em que vivemos hoje é 
uma honra para o Legislativo, pois temos o sentimento de fazer parte de um momento tão 
marcante na vida dos laureados, e, além disso, o prazer de representar uma cidade que hoje se 
felicita e fica mais rica em ganhar três legítimos cidadãos como os senhores. Outro fato que 
me alegra é saber que hoje os três estão aqui por Itapira oferecer três pilares essenciais para a 
nossa sociedade: Educação, trabalho e família. Agora eu explico contando um pouco da 
história dos nossos homenageados. Senhor José Roberto Prado, casado com Deize Rodrigues 
Lopes Prado, pai de três filhos, Rafael, Renato e Ronan. Natural de Jacutinga chegou a Itapira 
em 1971, para estudar na IEESO, tradicional escola que até hoje honra o nome de nossa 
cidade. Motivado pelo aprendizado, como ele mesmo disse, veio pra Itapira para estudar e 
simplesmente ficou. Assim, melhor pra nós, que ganhamos um profissional de grande 
qualidade. Em 1978 se formou em administração de empresas pela Fundação de Ensino 
Octávio Bastos em São João da Boa Vista. Possui extenso currículo com vasta experiência em 
abertura de novos mercados de exportação, tendo passado por grandes empresas de nossa 
cidade, como Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos e Virgolino de Oliveira S.A. Seu 
conhecimento e competência levou-o a conhecer inúmeros países, e sempre onde foi 
representou com grandeza o nome de Itapira. Com vasta experiência em viajar abriu há dois 
anos, a já sólida Via Prado Turismo, uma agência de viagens que ganha cada vez mais 
mercado. Como ele mesmo disse, acabou ficando na cidade, decidiu ainda abraçá-la 
totalmente, constituindo a sua família em Itapira, e desenvolvendo várias atividades na área 
social. É hoje vice-presidente do Educandário Nossa Senhora Aparecida, Presidente do Clube 
do Jipe, pertence á irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itapira, e é membro dos 
Conselhos Municipais de Saúde e Turismo, auxiliando o poder público a realizar ações para 
melhor conduzir nossa cidade. É gratificante saber que o senhor não se contentou em 
simplesmente aprender, mas decidiu usar toda a sua experiência e conhecimento a favor da 
cidade que lhe abraçou. E se Itapira acolheu José Roberto Prado em 1971, fez o mesmo com 
outro homenageado desta noite, o Sr. Ederaldo Miquilini. Nascido na capital de nosso estado, 
chegou a Itapira em 1979. Com apenas 11 anos, veio com a família, seus pais, Sr. José 
Miquilini e Sra. Geny, itapirenses natos que retornaram de São Paulo para novamente fincar 
moradia em Itapira. Aqui também estudou a vida toda na Elvira Santos de Oliveira, ou mais 
popularmente conhecida como IEESO, até ir para faculdade de Administração no Centro 
Regional Universitário de Espírito Santo do Pinhal. Casado com Silvana tem dois filhos, 
Maíra e Arthur, família legitimamente itapirense. Após formar-se decidiu continuar em nossa 
cidade e desde 1994 é sócio proprietário, na função de Diretor Técnico Administrativo, da 
Securite Corretora de Seguros. Além disso, sabemos que este homenageado desenvolve outras 
importantes atividades em Itapira. É membro do Lions Clube e também da Comunidade de 
Jovens da JUSABE. Se ele está em Itapira porque retornou à cidade natal de seus pais 
acompanhando a família, possui uma atividade de grande importância que afeta o núcleo 
familiar itapirense. Todos sabemos que Sr. Ederaldo Miquilini é presidente da AIPA 



(Associação Itapirense de Preparo ao Adolescente), ou mais conhecida como a Guarda Mirim, 
posto que ocupa desde 2008, e antes disso ocupava o cargo de tesoureiro desde 2002. E, 
Ederaldo Miquilini já foi um guardinha. Ele me disse que foi o primeiro guardinha mirim da 
empresa Usina Virgolino de Oliveira. Lembro-me que ele andava com uma pastinha. A 
pastinha era chamada de pastinha do “Mário fofoca”. Lembro-me que ele não gostava muito 
desse apelido. Sempre fomos amigos. Como presidente desta Casa é uma surpresa prestar esta 
justa homenagem a você. Sabemos que junto dos funcionários e colaboradores, tem 
desenvolvido importantíssimo trabalho nesta entidade, assim como dando continuidade às 
brilhantes atividades desenvolvidas outrora por outros presidentes. Ações estas que colocam 
inúmeros jovens no mercado de trabalho e dá a eles uma oportunidade de iniciar uma carreira 
profissional abrindo portas para uma vida melhor. E, por falar em oportunidade, foi 
exatamente isso que trouxe até nós o Sr. Jorge Nehmi, outro homenageado desta noite. Em 
1982 chegou a Itapira para logo ganhar o prestígio em nossa cidade. Foi motivado pela 
oportunidade de trabalho que decidiu fincar raízes em Itapira. Neste ano veio para se tornar 
sócio do tradicional Chopinho, onde permaneceu até 1985, local onde certamente fez muitos 
amigos. Depois, ao finalizar esta etapa de sua vida, não deixou a nossa cidade, mas sim 
vislumbrou um negócio que em meados de 1980, em uma cidade do interior, poucos poderiam 
apostar que daria certo. Em 1988, quando quase ninguém havia ouvido falar ou muito menos 
possuía um microcomputador em casa, ele abraçou a área de informática. Continuou aqui, e 
com muito trabalho e dedicação alcançou o sucesso mantendo essa atividade na qual hoje é 
proprietário de uma empresa de manutenção e vendas de microcomputadores sendo 
certamente um dos pioneiros nesta área. Casado com Sumaya Regina Bellotti, tem quatro 
filhos legitimamente itapirenses, Juliana, Patrícia, Jorge e Felipe. Decidiu ainda oferecer a 
Itapira suas outras qualidades. Participou do Coral Cidade de Itapira, participa ativamente, há 
12 anos, como diretor do Lar São Vicente de Paula, é integrante da equipe Curisco e também 
participante da diretoria do Clube de Campo Santa Fé, onde por 10 anos foi conselheiro. Além 
disso, é uma figura das mais conhecidas em nossa região no mundo dos motociclistas, pois é 
presidente do Piramoto Moto Clube. Aliás, faz parte da organização anual do Motor Rock, 
evento que já ganha proporções regionais, trazendo sempre muita música, cultura, e 
obviamente, marca uma reunião anual para motociclistas e simpatizantes. Que se faça aqui 
Jorge, se me permite lhe chamar assim, justiça a este evento, que além de elevar o nome de 
nossa cidade ainda promove o turismo, cultura, implica em aumento de receita no município, 
e ainda auxilia entidades assistenciais de Itapira. 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. E me 
satisfaz saber que nossa cidade oferece motivos para pessoas como nossos homenageados 
desta noite decidirem tomar Itapira como terra para viver. Como disse no início deste 
discurso, três pilares da sociedade motivaram nossos laureados a abraçarem Itapira. Ela 
ofereceu oportunidade de estudo ao Sr. José Roberto Prado, oportunidade de Emprego a Jorge 
Nehmi e o seio familiar a Ederaldo Miquilini. Porém, é mais gratificante ainda saber que estes 
três pontos contemplam a história de sucesso dos nossos homenageados. Gostaria de 
parabenizar os vereadores autores dos projetos, Toninho Orcini, Carlos Alberto Sartori e 
Cleber Borges, assim como todo esse colegiado pela aprovação unânime das proposituras que 
justamente concederam o Título de Cidadão Itapirense aos laureados. Parabéns ao Sr. 
Ederaldo Miquilini, Sr. Jorge Nehmi, e Sr. José Roberto Prado 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. 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.  


