
Ata da 7ª Sessão Solene, realizada aos 08 dias do mês de Dezembro de 2011, para as 
outorgas dos Títulos de Cidadania Itapirense ao ilustre Sr. Dr. Daisaku Ikeda e ilustre 
Sra. Dra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. 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 autores das proposituras que concederam as honrarias entregues nesta 
noite: Sr. Carlos Alberto Sartori e Luis Hermínio Nicolai. A seguir, o cerimonial registra na 
íntegra as honrosas presenças do Sr. Carlos Vitório Boretti Ornelas, Secretário Municipal de 
Obras, do Sr. Hélio Citrângulo, Secretário Municipal da Fazenda, da Sra. Cristina Helena da 
Silva Gomes, Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Itapira, do Sr. Ariovaldo 
Risola, ex-vereador, do Sr. Emídio Alberto Mendes, ex-vereador, da Sra. Maria de Lourdes 
Levatti Piva, Provedora da Santa Casa e do Sr. Antonio Carlos Martins, Vice-Prefeito de 
Itapira. Ato seguinte, o cerimonial solicita a presença na Mesa Diretora dos ilustres 
homenageados a saber: Excelentíssima Vereadora Dra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos 
e representando o Sr. Daisaku Ikeda, o Vice-Presidente da Brasil Soka Gakkai, entidade essa 
fundada pelo homenageado, Sr. Daisaku Ikeda. 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. Ato seguinte, o cerimonial registra, na íntegra, os ofícios das autoridades 
ausentes da presente Sessão Solene. Ofícios: Vereador Décio da Rocha Carvalho: 
Justificativa de ausência por motivos de Saúde. Vereador Cleber João da Silva Borges: 
Justificativa de ausência por motivos de Saúde. Marilza Roberto da Costa: Justificativa de 
ausência e manifestação de agradecimento pelo honroso convite. Cristina Brandão 
Domingues: Justificativa de ausência e manifestação de agradecimento. Isto feito, o Sr. 
Presidente solicita a execução do Hino Nacional. Continuando os trabalhos, o Vereador Sr. 
CARLOS ALBERTO SARTORI faz uso da palavra: “Excelentíssimo Sr. Presidente. 
Dignas autoridades componentes da Mesa Diretora. Excelentíssimos companheiros 
vereadores. Ilustríssimos homenageados, Excelentíssima Dra. Sônia de Fátima Calidone dos 
Santos e Dr. Daisaku Ikeda, representado pelo Sr. Wagner Issami, que hoje mostram os 
motivos pelos quais vocês são um orgulho para todos nós itapirenses, ato esse que se 
concretiza com a entrega do Título de Cidadão Itapirense. Caros familiares dos 
homenageados, que certamente dividem com eles o merecimento pela homenagem que ora 
estamos lhes prestando. Demais autoridades mencionadas pelo cerimonial, representantes de 
nossos órgãos de imprensa, internautas que acompanham ao vivo esta solenidade, senhoras, e 
senhores. Boa Noite. Uso da palavra neste ato solene para rapidamente falar sobre a ocasião 
qual aqui participamos. Quando votada em plenário as felizes propostas que concederam o 
mais que merecido título cidadão aos nossos laureados, proposituras estas da autoria do 
Vereador Luis Hermínio Nicolai e outra de minha autoria, apreciado o currículo e visto a 
conduta, importância e ações de cada um, levaram o Plenário a posicionar-se pela aprovação 
unânime da iniciativa e por aclamação dos doutos componentes desta Casa Legislativa. E não 
poderia ser diferente, considerando a história da Dra. Sônia e o trabalho realizado em todo 
mundo, e, com grandes reflexos em Itapira, da Organização Soka Gakai, presidida pelo Sr. 
Ikeda, nome esse que indiquei para o recebimento desta láurea para mostrarmos a nossa 
gratidão. Desde já agradeço aos companheiros de Legislativo por terem aceitado e aclamado o 
nome deste verdadeiro batalhador para o recebimento do Título que agora concretizamos por 
meio deste ato solene. E não poderia ser diferente, considerando sua história de vida, bem 
como sua coragem e entrega no desempenho de suas responsabilidades e afinco qual realiza 



seu trabalho frente a organização Soka Gakkai, que reflete em ações positivas ao longo de 
todo o globo, o Sr. Ikeda faz de suas atribuições um verdadeiro sacerdócio. Seu extenso 
currículo nos permite asseverar que estamos retribuindo neste ano, ainda que modestamente, 
diante da sua enorme importância levadas a efeito e ressaltada em muitos países com 
admiração e imensa gratidão o muito que já realizou, e certamente ainda realizará em sua 
atuação, o que certamente reflete em situações positivas em Itapira. O Sr. Ikeda dissemina por 
meio da Soka Gakkai a mensagem de Paz, mas enfatizando que cada indivíduo tem a sua 
parcela de responsabilidade para que nosso mundo se torne mais pacífico e tolerante. Baseada 
na filosofia budista tem em todo o mundo grupos que disseminam essa mensagem, sempre 
buscando, no sentido literal da autocrítica maneira de incentivar a Paz, Educação e Cultura. 
Fato este que ocorre em Itapira por meio de reuniões entre grupos familiares que mesmo sem 
buscar o reconhecimento público ou então esperar ser recompensados de alguma maneira 
focam que as simples ações do dia a dia se tornem positiva para fazermos um mundo melhor. 
São por realizações altruístas de todos os integrantes do Soka Gakkai, espalhados pelos 
continentes da Terra que a filosofia Budista e o incentivo à Paz ganham corpo global e 
influenciam na busca por um mundo melhor. Nascido em Tóquio, no ano de 1928, como diz 
seu próprio currículo, as batalhas contra uma saúde precária na infância e juventude 
ajudaram-no a desenvolver uma consciência aguda dos desafios dolorosos que o ser humano 
enfrenta na vida. Em 1975, ao se tornar o primeiro Presidente da Soka Gakkai Internacional, 
definiu as diretrizes básicas da Organização, visando alcançar a paz e prosperidade eterna 
através da cultura e educação baseada no espírito do budismo e opor-se a qualquer tipo de 
violência, guerra e contribuir à felicidade da humanidade. E essas diretrizes espalharam-se 
pelo mundo por meio de ramificações da Soka Gakkai, e, certamente chegou também em 
Itapira, influenciando positivamente a nossa sociedade. Sendo assim, achei justo esse 
Legislativo conceder ao Sr. Daisaku Ikeda o título maior desta Casa de Leis entregues a não 
itapirenses, pois mesmo sendo residente em um país que se encontra do outro lado do planeta, 
resolveu rodar o mundo e implantar uma idéia e um trabalho que chegou até nós. Assim, 
solicito ao Vice Presidente da Brasil Soka Gakkai, Wagner Issami, que envie o nosso muito 
obrigado ao Poeta, Pacifista e Filósofo Daisaku Ikeda o nosso muito obrigado. Parabenizo 
ainda, a nobre companheira vereadora Sônia de Fátima Calidone dos Santos pelo a honraria 
que lhe será concedida, e, que se enfatize de maneira justa, pois se tornou uma representante 
do povo itapirense e passou a lutar pelos seus interesses. Da mesma forma agradeço a 
oportunidade me concedida para proferir algumas palavras, e aproveito para parabenizar ainda 
todos os familiares e amigos dos nossos homenageados. Muito obrigado e boa noite.” 
(Aplausos). A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa 
noite a todos. Digníssimo Sr. presidente, Vice Prefeito, Sr. Martins, nobre vereador Carlinhos, 
companheira Sônia, Sr. Wagner, boa noite. Primeiramente gostaria de cumprimentar os 
nobres vereadores, assim como a imprensa e o público presente. Aproveitando as palavras do 
vereador Carlinhos, gostaria de deixar registrado as minhas palavras pedindo ao companheiro 
Wagner para levar a nossa homenagem ao Sr. Daisaku Ikeda pelo trabalho realizado em nossa 
cidade. É um trabalho relacionado a paz. É uma situação muito importante. Gostaria de dizer 
que a nobre vereadora me deixou muito nervoso na data de hoje. É uma responsabilidade 
muito grande. Acredito que poderia dizer Sra. Sônia como uma dona de casa ou Dra. Sônia 
como uma profissional muito conceituada. Gostaria de dizer, nobre vereadora, que hoje é uma 
data muito especial. Por tudo que passamos nesses últimos anos nesta Casa, gostaria de dizer 
que foi uma luta muito grande. Desde o primeiro dia que entrei nesta Casa sempre disse sobre 
o respeito que possuía pela nobre vereadora Sônia por ela sempre estar quebrando muitas 
barreiras e por ser uma mulher que conseguiu alcançar uma cadeira nesta Casa de Leis. 



Quando ela integrava a oposição, juntamente com o presidente desta Casa, sempre, de cabeça 
erguida, manteve a sua postura e posição política. Sem sombra de dúvida essa situação me 
chamava a atenção antes mesmo de assumir uma cadeira nesta Casa. Sabemos como foi difícil 
concretizarmos esse título na data de hoje, pois a nobre vereadora lutou muito nesta Casa em 
prol da sociedade de nossa cidade. Quando digo que a nobre vereadora quebrou barreiras, 
seria no sentido de grandes amizades que a mesma fez em nossa cidade. Cabe ressaltar que 
muitos inimigos foram feitos. Quando ela alcançou sua profissão, acredito que a mesma 
enfrentou pessoas de grande porte, ou seja, pessoas que já possuíam algum tipo de 
direcionamento. Essa situação ocorreu há cerca de 12 anos. Mesmo assim ela fez valer sua 
posição, sua personalidade e sua dignidade. Através dessa situação ela fez com que muitas 
pessoas passassem a respeitar à ela e a todos que possuíam a mesma profissão. Muitas pessoas 
enxergaram que possuíam condições de lutar e de fazer valer o direito dos mais necessitados. 
Realmente, nobre vereadora, gostaria de agradecer a oportunidade. Independente do que possa 
ocorrer na vida política, acredito que sempre prevalecerá o respeito entre nós. O vereador 
Toninho Orcini, em seus longos anos de política, sempre manteve a sua posição firme e forte. 
Os vereadores que possuem poucos anos na carreira política estão tentando mostrar seus 
trabalhos. Em relação a vereadora Sônia, gostaria de dizer que sei da luta que foi para se 
alcançar esse título de cidadania. Sabíamos que era uma situação muito difícil, pois toda 
semana sempre encontrávamos um obstáculo, onde algumas pessoas, por motivos políticos, 
não deixavam essa situação ser concretizada. Então, nobre vereadora, perante a sua família, 
gostaria de dizer que alcançamos a vitória. Gostaria de ressaltar novamente que sempre 
respeitarei sua pessoa, independente do que ocorrer na vida política. Esses longos anos que 
aqui estive, acredito que a senhora demonstrou ser uma pessoa sempre capacitada, onde nos 
guiou, através de seu conhecimento, por longos caminhos. A vereadora sempre nos instruiu, 
argumentando sobre os fatos e traçando os melhores caminhos a fim de alcançarmos a vitória. 
Gostaria de deixar registrado um grande abraço por parte da população de Itapira e por tudo o 
que vossa excelência fez por nossa cidade. Acredito que você é um exemplo de mulher a ser 
seguida pelas pessoas que querem alcançar o sucesso na vida. Muitas pessoas abaixam suas 
cabeças e esperam que as coisas caiam do céu. Você sempre mostrou suas qualidades, seus 
caminhos, além de vencer muitos obstáculos impostos em sua vida. Você sempre mostrou a 
sua família o quanto é importante possuirmos uma personalidade firme e forte. Muitas 
amarguras vossa excelência presenciou, mas acredito que as alegrias são maiores. Poderia 
fazer um discurso técnico, mas acredito que a senhora sabe a profundidade de minhas 
palavras. Pode contar com a minha ajuda como vereador ou como amigo. Parabéns. Continue 
sendo esse exemplo de lutadora. Acredito que a nossa cidade sempre ganhará com essa 
situação. Boa noite e muito obrigado.” (APLAUSOS). A seguir, o Vereador Carlos Alberto 
Sartori, junto a esta Presidência, realizam a entrega do Título de Cidadão Itapirense ao Sr. 
Daisaku Ikeda, nesta solenidade representado pelo Vice Presidente da Brasil Soka Gakkai, 
Sr. Wagner Issami. (APLAUSOS). Ato contínuo, o Sr. Wagner Issami solicita a presidência 
da Casa para que autorize a exibição de um vídeo sobre a história da Soka Gakkai. Isto feito, 
faz uso da palavra o Sr. WAGNER ISSAMI:  “Excelentíssimo senhor vereador Manoel de 
Alvário Marques Filho, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Itapira. 
Excelentíssimo senhor Antonio Carlos Martins, digníssimo Vice Prefeito de Itapira. 
Excelentíssima Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. Excelentíssimo senhor 
vereador Carlos Alberto Sartori, nobre autor desta homenagem, a quem manifestamos nossos 
agradecimentos por esta elevada consideração. Em nome de quem permita me saudar os 
digníssimos vereadores desta Casa Legislativa e as demais autoridades aqui presentes, caros 
convidados, amigos da BSGI, senhoras e senhores. Nesta grata oportunidade em que a 



Câmara Municipal de Itapira promove esta Sessão Solene de outorga do Título de Cidadania 
Itapirense, tenho a elevada satisfação de agradecê-los profundamente em nome do Dr. 
Daisaku Ikeda, Presidente da Soka Gakkai Internacional e do Presidente da BSGI aqui no 
Brasil, Sr. Júlio Kosaka e de todos os associados da nossa instituição, pelo distinto 
reconhecimento demonstrado pela Câmara Municipal de Itapira, que responde pelos anseios 
do povo desta cidade. Quero juntar neste agradecimento a alegria e aplausos dos milhares de 
companheiros que compartilham conosco, de suas localidades em todo o território nacional e 
ainda mais, de outros milhões que atuam em 192 países e territórios em todo o mundo. A 
nossa instituição surgiu do forte anseio de dois eminentes precursores da Educação no Japão, 
professores Tsunessaburo Makiguti e Jossei Toda, preocupados com o destino da nação e do 
mundo, fundaram a Soka Gakkai em 18 de Novembro de 1930com a finalidade de criar 
valores humanos em defesa dos nobres ideais da humanidade. E neste ano comemoramos 81 
anos de fundação da Soka Gakkai no Japão. Essa pequena vereda de idealismo, desenvolvida 
posteriormente em torno da liderança do Dr. Daisaku Ikeda, atual presidente Internacional, em 
1960, mais especificamente em 02 de outubro, partiu de Tóquio, no Japão, e após percorrer 
pelo Estados Unidos da América e Canadá, em intensas atividades no dia 18 de outubro 
rumou para São Paulo, onde chegou à 01:20 da madrugada no dia 19 de outubro. As suas 
condições de saúde eram precárias e foram terrivelmente agravadas pelo desgaste da viagem. 
Apesar disso, a sua forte determinação era de plantar a semente com os propósitos de avivar 
nossas atuações, com a esperança de florescer aqui, o centro das atividades voltadas para a 
Paz, Cultura e Educação. Efetivamente a primeira visita do Dr. Daisaku Ikeda ao Brasil 
constitui-se de somente dois dias, mas foi o suficiente para o assentamento da base sólida para 
o desenvolvimento da BSGI, e neste ano comemoramos os 51 anos de fundação. O 
desenvolvimento da BSGI se deu com o firme propósito de ampliar cada vez mais essa 
diretriz plantada pelo Dr. Daisaku Ikeda, ou seja, da Paz, Cultura e Educação em todo o 
Brasil. Gostaria de citar um fato famoso da vida de Mahatma Gandhi muito conhecido por 
todos, porém, que elucidam a nossa convicção de estar sempre ao lado das pessoas, lutando 
em prol do seu desenvolvimento, da justiça e do bem comum. Mahatma Gandhi estava com 
24 anos quando ocorreu um episódio que o marcou profundamente sua vida. Ele trabalhava na 
África do Sul como advogado, e certa noite, foi insultado e discriminado devido à cor de sua 
pele. Gandhi foi expulso do trem em que viajava por se recusar a obedecer uma ordem da 
maquinista para deixar o vagão reservado para os passageiros da primeira classe. Apesar de 
Gandhi ter uma passagem de primeira classe, apenas os brancos podiam viajar nela. Gandhi 
passou uma longa e interminável noite numa pequena e escura estação de trem, tiritando de 
tanto frio, pois não tinha agasalho. Nessa noite, ele fez longas e profundas reflexões, 
questionando se deveria desistir e retornar para a Índia, sua terra natal, ou ficar e lutar pelos 
direitos humanos de todos os que sofriam os mesmos ultrajes. Antes desse episódio, Gandhi 
era um rapaz tímido e tinha dificuldade para se expressar em público. Porém, a partir daquela 
noite, ele extraiu de si a força e a coragem necessária para lutar pela justiça. Em seu primeiro 
discurso ele conclamou seus companheiros a se levantarem e a lutarem pelos seus direitos 
como seres humanos. Iniciou assim sua luta pela justiça e dos direitos humanos. Diz Gandhi: 
“Nossa fé deve ser uma lâmpada incandescente que não apenas ilumine em benefício próprio 
como também ilumine a vida dos demais.” Aproveito este momento para transmitir a 
mensagem de agradecimentos do homenageado, Dr. Daisaku Ikeda, transmitida do Japão hoje 
pela manhã a esta Casa Legislativa: “Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de 
Itapira, Vereador Manoel de Alvário marques Filho. Excelentíssimo senhor Vice Prefeito 
Municipal de Itapira, Sr. Antonio Carlos Martins. Excelentíssimo vereador Carlos Alberto 
Sartori, nobre autor desta homenagem. Excelentíssimos vereadores, autoridades presentes, aos 



quais manifesto o meu mais elevado respeito. Distintos convidados e amigos presentes. Nesta 
oportunidade em que sou distinguido com o glorioso título de Cidadão Itapirense, manifesto o 
meu mais sincero agradecimento por esta alta consideração à minha pessoa. Não há para mim 
júbilo maior. Ser homenageado com tão elevada distinção, mesmo não tendo feito 
contribuições à altura, deixa-me na posição de simplesmente manifestar a minha mais 
profunda gratidão. Com inexaurível respeito e gratidão humildemente a recebo. Agradeço 
também pela especial concessão que me faz a Câmara Municipal permitindo que eu me faça 
representar. Peço a todos sinceras desculpas pela indelicadeza de minha ausência. 
Permita-me, por outro lado, compartilhar esta sublime honra com os meus queridos amigos da 
Soka Gakkai Internacional de Itapira que se devotam pelo seu desenvolvimento em vários 
campos da sociedade. A cidade de Itapira ergue-se soberba, destacando-se especialmente pela 
excelência de seus valores humanos, e em seu povo, encerra inesgotável e ilimitado potencial. 
Por este motivo, louvo altamente o município de Itapira e formulo o meu profundo respeito à 
luta de seus cidadãos e de sues líderes. Neste mês comemoramos o 63º aniversário da 
promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Meu saudoso amigo, Dr. 
Austregésilo de Athayde, quem tanto lutou e contribuiu para esse feito histórico, enfatizou o 
seguinte em nosso diálogo: “Ikeda, precisamos voltar nossos olhos para o que há de sagrado 
no interior do homem.” Primordialmente, no âmago do ser humano pulsa o desejo pela paz, 
pela justiça e pelo bem do próximo. A questão é: Seremos capazes de fazer com que essa 
força imensurável de cada ser humano aflore? Creio que não seja exagero dizer que, neste 
ponto encontra-se o mais sério desafio da humanidade. Seja a política, a economia, seja a 
ciência e a tecnologia, todos os campos da sociedade enfrentam um momento que urge para 
que retornemos ao ponto primordial de tudo, ou seja, que voltemos nossos olhos à felicidade 
do ser humano, que tenhamos como foco o respeito à vida. O que quer que seja, se colocado 
acima da vida, acabará infalivelmente oprimido o caráter humano. Não é exagero dizer que, 
mesmo a degradação ambiental em escala global que ameaça o futuro da humanidade, tem 
como causa fundamental a ignorância, a negligência e o descaso em relação à vida. A partir 
de hoje, renovo o meu compromisso de esforçar ainda mais e prestar a minha contribuição 
para estreitar os laços de amizade com a população desta cidade, em especial para o 
desenvolvimento do potencial de seus jovens, associando-se às ilustres autoridades e cidadãos 
deste município. Por fim, reiterando os profundos agradecimentos pela realização desta 
cerimônia em minha homenagem, formulo os sinceros votos de boa saúde e de prosperidade a 
todos os senhores presentes como também pelo crescente e ilimitado progresso de Itapira. 
Muito obrigado a todos os senhores. Tóquio, 08 de dezembro de 2011. Daisaku Ikeda, 
Presidente da Soka Gakkai Internacional” Como uma singela forma de retribuir a esta honrosa 
homenagem, o evento desta noite será amplamente divulgado pelo jornal Seikyo da SGI no 
Japão, com tiragem diária de seis milhões de exemplares, e sucessivamente pelos jornais que 
circulam em vários idiomas nos 191 países filiados a SGI. É o desejo do nosso homenageado 
que, dessa forma, a iniciativa dos nobres vereadores desta Casa de Leis e a magnanimidade da 
população de Itapira sejam altamente reconhecidas e louvadas pelos 12 milhões de associados 
da Soka Gakkai Internacional. Quero assim encerrar minhas palavras e agradecer a todos pela 
presença nesta Sessão Solene. Muito obrigado.” (APLAUSOS). A seguir, o Vereador Luis 
Hermínio Nicolai, junto a esta Presidência, realizam a entrega do Título de Cidadão Itapirense 
a Sra. Dra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. (APLAUSOS). Ato contínuo, faz uso da 
palavra a Sra. Dra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS:  “Boa noite senhor 
presidente, senhores membros da Mesa, Vice Prefeito Sr. Antonio Carlos Martins, Carlos 
Sartori, vereador desta Casa, Luis Hermínio Nicolai, onde, desde já, gostaria de deixar 
registrado o meu agradecimento por seu pronunciamento. Boa noite a todos. Gostaria de 



cumprimentar a todos na pessoa de minha mãe, de meu marido e do Sr. Ariovaldo Risola. 
Quis o destino que eu saísse da cidade maravilhosa para vir à Itapira, a linda. Com isso os 
senhores percebem que faço boas escolhas nesta vida. Agradeço, Luis Hermínio, o que você 
disse. Gostaria de dizer que não cheguei sozinha onde estou. Ninguém se faz sozinho. Nesse 
momento, gostaria de fazer uma homenagem muito especial para quem me ensinou os valores 
no berço, ou seja, a minha mãe. Se sou o que sou, acredito que devo muito à ela. Tem um 
ditado que diz: “Quem puxa os seus, não degenera.” Eu não degenerei, mãe. Aquilo que a 
senhora e o meu pai me ensinaram... Infelizmente ele já não está entre nós fisicamente, mas 
em meu coração, eternamente. Isso não esquecerei jamais. A minha trajetória, em rápidas 
palavras, seria que cheguei muito jovem à Itapira. Cheguei aos 22 anos, sendo que estou nesta 
cidade há 30 anos. Portanto, é fácil saber a idade que possuo atualmente. Por onde passei fui 
conquistando amigos. Aqui, há exatos 19 anos, eu advogo. Aliado a essa amizade, acredito 
que ganhei a confiança das pessoas. Hoje, ainda que modesta, acredito que possuo uma 
carreira exitosa como profissional. Agradeço, especialmente, os meus clientes e amigos por 
essa carreira exitosa. Na política, acredito que todos sabem que entrei a partir do momento 
que nasci. Desde que cheguei à Itapira, todos sabem dessa situação, que sou integrante do 
Partido dos Trabalhadores (PT). Estou até os dias atuais no PT, além de ser a primeira mulher 
a assumir uma cadeira nesta Casa. Até os dias atuais sou a única mulher a assumir uma 
cadeira nesta Casa. Gostaria de fazer uma homenagem, em especial, aos senhores vereadores 
no sentido de agradecer a votação, aos funcionários desta Casa e não poderia deixar de fazer 
uma deferência ao Tuia, pessoa essa que me acompanhou no período enquanto ainda estava 
nesta Casa de Leis. Já que não existe mais essa distância territorial, gostaria de dizer 
novamente aos senhores que ninguém se faz sozinho. Sou o que sou nos dias atuais. Acredito 
que devo ao meu marido e as minhas três filhas. Realmente também não poderia deixar de 
citar a pessoa de meu genro. Uma de minhas filhas não está presente neste recinto pelo fato de 
que a mesma está amamentando o meu neto de apenas um mês. É meu segundo neto. As 
minhas três filhas, Maíra, Anariá e Olivia. Se a mãe se tornou o que é hoje, acredito que vocês 
são muito responsáveis por isso. A cada susto que a mãe levava no período de suas infâncias, 
cada briga que a mãe precisava fazer para manter vocês fortes e saudáveis, ainda que 
morrendo de susto, me tornei no que sou hoje. Essas situações que me tornaram uma 
guerreira. Essa guerreira aprendeu a defender a sua prole como a coisa mais importante da 
vida. Apesar de ser uma profissional e vereadora, acredito que nada disso terá importância 
caso não fosse pelas minhas filhas. Levanto da cama por minhas filhas. Se alguém deveria 
receber algum tipo de homenagem, acredito que seriam vocês. Essas mulheres que possuo são 
maravilhosas. A minha mãe e minhas três filhas foram responsáveis por moldar a minha 
pessoa que hoje está recebendo o reconhecimento da cidade de Itapira. Sem vocês, acredito 
que nada disso teria acontecido. Então, muito obrigado a todas e a todos que se fazem 
presentes nesta noite, em especial, a minha mãe e minhas três filhas. Maíra, Anariá e Olivia. 
Boa noite a todos.” (APLAUSOS). A seguir, faz uso da palavra o Sr. ARIOVALDO 
RISOLA:  “Excelentíssimo presidente deste sodalício, Sr. Manoel de Alvário Marques. 
Excelentíssimo vereador Dr. Luis Hermínio Nicolai, autor da propositura desta láurea. 
Excelentíssimo vereador Dr. Carlos Alberto Sartori. Excelentíssimo Sr. Vice Prefeito de 
Itapira, Dr. Antonio Carlos Martins. Doutora Sônia Calidone dos Santos, homenageada da 
noite. Dr. Wagner Issami, representante do Dr. Ikeda. Saúdo o povo de Itapira e das cidades 
circunvizinhas na pessoa de meu grande amigo Sr. Alberto Medes. Excelentíssimos senhores 
vereadores. Não é esta a primeira vez que adentro os portais desta Casa. Faltaria com o dever 
de consideração, carinho e respeito se eu não lhes agradecesse todas as gentilezas e atenções 
que sempre me foram dispensadas. Se para muitos estas poucas palavras não têm ou não 



representam qualquer razão de ser, gostaria de dizer que para nós elas representam. Elas são e 
constituem a voz do íntimo relacionados aos sentimentos fraternais humanos. Quiseram os 
bondosos e queridos advogados itapirenses, meus colegas, que os representassem nesta noite, 
mas diria a todos os presentes que esta escolha se deu e se deveu mais por um ato de 
benevolência, solicitude e solidariedade muito mais do que pelos méritos do próprio orador. 
Hoje pensava eu que nunca ergueria a voz propriamente para uma senhora que recebe o título 
de cidadania, pensando, talvez, erroneamente, que o divino e sagrado direito fosse talvez a 
melhor maneira de eu me entender com a linguagem daqueles que recebem um título de 
cidadania. Estava enganado e equivocado, sendo que hoje tenho, Dra. Sônia, que deixar 
transparecer, através, não somente de meu rosto e semblante, e sim de minhas palavras aquilo 
que todos sentem bem no recuão de minha alma e bem no fundo de meu coração. Você é uma 
advogada brilhante. Você não é aquela advogada que diz que o Direito é somente essa ciência 
que tem por objeto o conjunto orgânico das condições de vida do indivíduo e da sociedade 
dependentes da vontade humana e que sejam garantidas pela força coercitiva do Estado. Você, 
como advogada dos pobres, tem levantado a voz pelos oprimidos, combalidos, perseguidos, 
denegridos e incompreendidos, ou seja, para quem a nossa mãe natureza tenha dito que nada 
deu, onde por ironia do destino ou por um toque de mágica, como a rapidez de um relâmpago, 
tudo tirou. Por esses que você sempre tem levantado a voz. Por todas essas qualidades e 
atributos você sempre será credora do agradecimento coletivo. O pão de quem trabalha é 
santo e vem da luta. Doutor Issami, que o nosso trabalho seja uma eterna peleja áurea e roteiro 
de glória. Todo labor e oração eleva a nação e faz abrilhantar nossa história. Vi quando vossa 
senhoria citou o nome de Athayde. Belarmino Maria Austregesilo Augusto de Athayde, 
nascido em Caruaru. Tive a oportunidade e honra... Durante 35 anos ele foi Presidente da 
Academia Brasileira de Letras. Tive a oportunidade de homenageá-lo bem antes disso. Na 
declaração universal dos direitos do homem, catálogo aprovado pelo Brasil em memorável 
sessão da Assembléia das Nações Unidas em 1948, ele escreveu o trecho que melhor se 
adequou. Vossa senhoria sabe que Renê Cassan, filósofo e jurista francês, recebeu a láurea do 
prêmio Nobel da Paz. Quando o mesmo recebeu o prêmio, ele disse o seguinte: “Quem 
merece esse prêmio, juntamente com minha pessoa, se chama Belarmino Maria Austregesilo 
Augusto de Athayde.” Vejam bem que homem. Tive a oportunidade de estudar um pouco 
sobre a vida de Belarmino. Então, Dra. Sônia, acredito que tive um grande prazer em 
homenagear a sua pessoa. Você é um gigante a despontar. A flora está quase que extinta de 
pessoas úteis e maravilhosas. Fiquei hoje, Dr. Wagner Issami, apaixonado e encantado com 
aquilo que vi. Esse empreendimento do Dr. Ikeda é uma maravilha. Se trabalhamos para 
vencer, é necessário que para isso tenhamos um nível de maturação intelectual e aproximação. 
Dar de si sem pensar em si. É um rumo grandioso. O que seria do homem caso o mesmo não 
pudesse contar com a solidariedade de outro homem. Nada lhe traria alegria caso não fossem 
os afortunados momentos que passam ao lado de um amigo. Essas crianças jamais se 
esquecerão desse fato. As almas juvenis são brancas como neve. São pérolas de luz em urnas 
virginais. Tudo quanto grave ali se escreve, em seguida não se apaga jamais. Essas crianças 
sempre se lembrarão dos senhores e todos aqueles que envidaram toda sua potencialidade e 
carinho. O que adianta acumular dinheiro ou até mesmo conhecimento... Todos são doutores. 
Então, acredito que valorizo o título sem dúvida nenhuma. Por esse motivo, Dra. Sônia, 
parabéns. Gostaria de parabenizar todos aqueles que tiveram essa feliz ideia. Sou admirador 
dos vereadores de Itapira, pois são muito trabalhadores. Quando existe algum tipo de 
discussão, povo de Itapira, é para o nosso bem. Aprendi muito mais com as críticas do que 
com os elogios. A crítica faz a gente melhorar . O elogio faz a gente estacionar e parar. É 
importante a crítica. Essa vida nada mais é do que uma sucessão de panoramas. Parabéns a 



todos aqueles que tiveram essa feliz ideia. Gostaria de ressaltar uma situação que me deixou 
muito contente, ou seja, todos os vereadores aprovaram por unanimidade a outorga do título 
de cidadania itapirense. É muito importante essa situação. É sinal que ninguém levou os 
desentendimentos a capricho. Parabéns senhores vereadores. O povo de Itapira sabe que todos 
os senhores trabalham para um fim comum. Parabéns a todos. Muito obrigado a todos.” 
(APLAUSOS). A seguir, faz uso da palavra a filha da homenageada, ANARIÁ CALIDONE 
RÉCCHIA:  “Acredito que é muita responsabilidade falar após o Dr. Risola. Gostaria de fazer 
uma simples homenagem a minha mãe. Excelentíssimo senhor Vice Prefeito. Excelentíssimo 
senhor presidente da Mesa Diretora. Excelentíssimos senhores vereadores e ilustríssimos 
convidados. Hoje eu me dirijo a esta tribuna para falar sobre a Sônia, não a vereadora e 
advogada, mas a mãe, uma pessoa generosa, amável, compreensiva e extremamente correta, 
que ensinou a mim e a minhas irmãs Maíra e Olívia condutas básicas de comportamento 
moral. Nossa mãe vivia nos dizendo quando éramos pequenas que “o que é certo, é certo” e 
nós, muito pequenas, não compreendíamos o alcance desta simples frase. O tempo nos 
mostrou que essa é a regra elementar da justiça, pois, por mais que às vezes nossos impulsos 
falassem mais alto, o certo é sempre seguir o justo caminho, ainda que isso nos faça sofrer e 
que algumas vezes levemos uma rasteira. Foi com esta mentalidade justa e sonhadora que 
nossa mãe saiu do Rio de janeiro e veio morar em Itapira. Aqui se estabeleceu e aqui nos 
criou com dedicação ímpar, muitas vezes abdicando de sua vida pessoal para se dedicar a esta 
tarefa. Mãe, nós gostaríamos que você soubesse o tamanho da sua importância para nós. Você 
é nosso alicerce, nossa estrela guia. Você é aquela que nos diz que nada é impossível, você é 
aquela que esteve conosco em todos os momentos, os bons e os ruins. Era no seu ombro que 
chorávamos nossas decepções e era você a primeira pessoa que pensávamos em nossas 
vitórias. Sempre foi assim, pois foi você quem segurou nossas mãos nos primeiros passos, 
você que enxugou nossas lágrimas... enfim, ... Deus não poderia ter-nos enviado uma mãe 
melhor que você. Mas não é só. Aqui em Itapira também, intensificou seu engajamento 
político. E, foi aqui, em Itapira, que você contribuiu para a história dessa cidade. Foi a 
primeira mulher a ocupar um cargo eletivo, a primeira vereadora. Por sua atuação enérgica e 
proeminente, ocupou 3 legislaturas consecutivas. O que nós reconhecemos hoje, a sua 
cidadania itapirense, já foi reconhecido pelo povo há muito tempo. Então, essa noite, 
cumprimos uma mera formalidade, respaldada pela população, que confiou à minha mãe, 
parte do destino político e social de Itapira. Celebremos essa homenagem... Afinal, o que é 
certo, é certo. Obrigada.” (APLAUSOS). Ato contínuo, faz uso da palavra o Presidente da 
Câmara Municipal de Itapira, Sr. MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO:  “Mais 
uma vez, boa noite a todos. Ocupo esta tribuna rapidamente para dizer algumas palavras aos 
homenageados desta noite. Aliás, é um prazer estarmos reunidos pela sétima vez este ano em 
uma solenidade como esta, em que Itapira incorpora em seu rol de filhos ilustres pessoas 
como as quais hoje homenageamos. Sempre ressalto que sessões solenes para entrega de título 
de cidadania é uma obrigação legal qual nós cumprimos com grande alegria, pois sabemos 
que estamos fazendo parte de um momento muito especial daqueles que são agraciados com o 
título maior desta Casa de Leis entregues àqueles que não são nascidos nesta terra. É um 
momento de felicidade, ainda, por sabemos que Itapira fica mais rica, e ganha hoje, como 
filhos legítimos, o Dr. Daisaku Ikeda, representado neste ato pelo Sr. Wagner Issami, e a Dra. 
Sônia de Fátima Calidone dos Santos, nossa colega de vereança, e, porque não dizer, 
companheira de longa data de luta política. Esta honraria demonstra a gratidão de uma 
população para com pessoas, que mesmo não nascidas em Itapira acabam, por meio seus atos, 
serviços, trabalho, ou qualquer atividade que seja, beneficiando o povo itapirense. E este é o 
caso dos homenageados desta noite. Cada um da sua maneira, certamente muito contribuiu 



para o progresso de Itapira. O humanista, pacifista, filósofo e poeta Dr. Daisaku Ikeda, 
nascido em Tóquio, Japão em 2 de janeiro de 1928, é o terceiro presidente da Sokka Gakkai, 
posto que ocupa desde 1960. Esta organização de amplitude mundial, criada em 1930 tem por 
missão contribuir para a construção de uma sociedade pacífica baseada no humanismo, por 
meio da promoção de ações conscientes que desenvolvam o potencial inerente de todo ser 
humano. Foi na gestão do Sr. Ikeda que esta organização chegou ao Brasil em 1960. Apenas 
oito anos depois, em 1968, os primeiros representantes da Sokka Gakkai já se reuniam em 
Itapira, trabalho este trazido pelo Sr. Lauro Arita e deixado sob o comando de Toshio Kitada 
sob assessoramento de Giro Thiba, esses dois últimos residentes em nossa cidade. Hoje o 
trabalho do Dr. Daisaku Ikeda reflete frutos em todo o mundo, inclusive em Itapira. 
Atualmente são cerca de 240 pessoas pertencentes à organização em nossa cidade, universo 
que abrange aproximadamente 40 famílias, que se reúnem com objetivo de promover a 
Filosofia Humanista do Budismo de Nitiren Daishonin, visando incentivo à paz, educação e 
cultura. Enquanto muitos buscam realizar grandes ações, a Sokka Gakkai tem trabalha com o 
indivíduo, fazendo dele um disseminador de boas ações e contribuindo para um mundo 
melhor. Com esta filosofia o trabalho desenvolvido em todo o mundo sob comando de 
homenageado desta noite, Dr. Ikeda, teve conseqüências em nossa cidade, pois aqui essas 
famílias trabalham em prol a Itapira, agindo de diversas maneiras, desde orações para a paz 
mundial a ações pontuais que certamente refletem positivamente no município, e por tudo isso 
lhes somos grato Dr. Ikeda. Aliás, alguém que sempre buscou o melhor para Itapira é a nossa 
outra laureada, Dra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos. Nascida no Rio de Janeiro é 
formada em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Chegou a Itapira em 1982, 
onde constitui família tendo as filhas Maíra, Anariá e Olívia, sendo hoje casada com Antônio 
Carlos Santos há 14 anos. Em 1992 formou-se em Direito pela Fundação Pinhalense de 
Ensino, e atua na área como uma das expoentes no direito trabalhista de Itapira. Mas ela não 
se contentou em ser mãe e profissional extremamente competente. Motivada pelos seus ideais, 
e certa de que poderia fazer ainda mais por Itapira, decidiu quebrar paradigmas e entrar para 
nossa história. Em 2000 é eleita a primeira mulher a exercer um cargo no Legislativo 
Itapirense. Prova de sua capacidade, conhecimento e, sobretudo, atuação política, foi reeleita 
por duas vezes, sendo este o seu terceiro mandato consecutivo como vereadora. Nestes 11 
anos qual ela ocupou uma cadeira no parlamento de nossa cidade pude ver inúmeras vezes a 
Dra. fazendo o possível e impossível por nossa cidade. Quantas vezes não ouvi seus 
discursos, compartilhei de suas idéias, trabalhamos juntos por um propósito, obtido em 2005 
com a vitória do grupo Novo Tempo. Uma vitória para Itapira, qual, junto com aquele grupo, 
eu e a vereadora participamos. Tivemos e temos muitas diferenças ideológicas, porém, sempre 
com muito respeito na parte pessoal. Mas sabemos das dificuldades e desafios de ser vereador 
e passamos por muitas e muitas lutas juntos, sempre visando o bem de Itapira. E todo esse 
trabalho é o grande mérito que podemos ver na Dra. Sônia. Ela é natural de Rio de Janeiro, 
está a quilômetros da sua cidade natal, mas sempre ficou claro que mesmo assim, tinha por 
Itapira um carinho imenso e tantos objetivos em prol aos itapirenses a ponto de se tornar uma 
legítima representante deste povo que outrora lhe acolheu calorosamente. Falar sobre sua 
atuação como parlamentar é como o dito popular, chover no molhado. Sempre pronta a 
defender os interesses e de maneira transparente, seu trabalho resultou em inúmeros 
benefícios para Itapira. A Dra. fez do ofício e responsabilidade de Legislar uma verdadeira 
arte de servir, utilizando a função de vereadora para melhorar a vida dos itapirenses e 
propiciar o progresso de nossa Itapira. Dra. Sônia não só fincou raízes por aqui. Ela levantou 
bandeira e até hoje luta em nome desta terra. Não se contentou em vir a Itapira e abraçá-la 
como lugar para viver e constituir família. Ela marcou a história desta cidade. Portanto, 



contando um pouco do que fez nossos homenageados, verificamos os motivos que 
conduziram a Câmara Municipal a acolher por aclamação as propostas que culminaram nas 
honrarias entregues nesta noite. Gostaria de parabenizar os vereadores autores dos projetos, 
Carlos Alberto Sartori e Luis Hermínio Nicolai, assim como todo esse colegiado pela 
aprovação unânime das proposituras que justamente concederam o título de Cidadão 
Itapirense aos laureados. Parabéns ao Dr. Daisaku Ikeda, e à Dra. Sônia de Fátima Calidone 
dos Santos 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. Como digo sempre, 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. Muito 
obrigado e parabéns a todos. 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. 


