
Ata da 1ª Sessão Solene, realizada aos 19 de Abril de 2012, no Clube da Saudade, para a 
Comemoração do Mês Municipal Espírita. Iniciando a Sessão, o Assessor de Imprensa 
solicita, para compor a Mesa, a presença do Presidente da Casa, MANOEL DE ALVÁRIO 
MARQUES FILHO . Isto feito é realizada a chamada de todos os Senhores Vereadores para 
a composição do Plenário. Ato contínuo, o Assessor de Imprensa solicita a presença no 
plenário dos vereadores Srs. Antonio Orcini, Carlos Alberto Sartori, Cléber João da Silva 
Borges, Décio da Rocha Carvalho, Luis Hermínio Nicolai; Luis Henrique Ferrarini, 
Rodnei Semolini e Sônia Fátima Calidone dos Santos. A seguir, são convidados para 
compor a Mesa Principal os Srs.: Antonio Carlos Martins , Vice Prefeito de Itapira, José 
Serrano, Presidente do Grupo Espírita Alta de Souza do município de Campinas, Sérgio 
Vilar , Presidente do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Ato contínuo, o Assessor de 
Imprensa procede a leitura dos OFÍCIOS: Hélia Regina Pichotano: Manifestação de 
agradecimento pelo convite e justificativa de ausência da presente sessão comemorativa. 
Mauro Antonio Moreno:  Justificativa de ausência por motivos de trabalho, uma vez que 
como médico, está escalado para plantão no mesmo horário deste evento. Isto feito, são 
chamados os homenageados da noite para que possam se assentar em local reservado e 
especial no plenário, sendo os Srs. Sr. SR. ARNALDO DIVO RODRIGUES DE 
CAMARGO; DR. CAIO RAMACCIOTTI; SR. DIVALDINHO MATOS ; SR. FABIO 
DE SOUZA RAMACCIOTTI; SR. RICARDO PINFILDI; SR. SAU LO GOMES; SRA. 
THEREZINHA ESCUDERO VITA. 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 a Vereadora, SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS , 
para que leia um trecho da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicita a execução do 
Hino Nacional. A seguir, o Cerimonial procede a chamada dos parlamentares que entregarão 
as honrarias aos laureados. Isto feito, os Vereadores Srs. Rodnei Semolini e Luis Henrique 
Ferrarini, em parceria com o presidente da Casa, Sr. Manoel de Alvário Marques Filho, e o 
presidente do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, Sr. Sérgio Vilar, fazem a entrega do 
Diploma Chico Xavier ao ilustre homenageado Sr. SAULO GOMES. (Aplausos) Ato 
contínuo, os Vereadores Srs. Cleber João da Silva Borges e Carlos Alberto Sartori, em 
parceria com o presidente da Casa, Sr. Manoel de Alvário Marques Filho, e o presidente do 
Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, Sr. Sérgio Vilar, fazem a entrega do Diploma Chico 
Xavier ao ilustre homenageado Sr. RICARDO PINFILDI. (Aplausos)  Da mesma forma o 
Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho e o Vice Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos 
Martins, em parceria com o presidente da Casa, Sr. Manoel de Alvário Marques Filho, e o 
presidente do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, Sr. Sérgio Vilar, fazem a entrega do 
Diploma Chico Xavier ao ilustre homenageado Sr. DIVALDINHO MATOS. (Aplausos)  
Isto feito, os Vereadores Srs. Luis Hermínio Nicolai e Antonio Orcini, em parceria com o 
presidente da Casa, Sr. Manoel de Alvário Marques Filho, e o presidente do Centro Espírita 
Perdão, Amor e Caridade, Sr. Sérgio Vilar, fazem a entrega do Diploma Chico Xavier ao 
ilustre homenageado Sr. CAIO RAMACCIOTTI. (Aplausos)  Ato contínuo, a Vereadora 
Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos e o Presidente do Grupo Espírita Alta de Souza, Sr. 
José Serrano, em parceria com o presidente da Casa, Sr. Manoel de Alvário Marques Filho, e 
o presidente do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, Sr. Sérgio Vilar, fazem a entrega do 
Diploma Chico Xavier ao ilustre homenageado Sr. FABIO DE SOUZA RAMACCIOTTI. 
(Aplausos) Da mesma forma os Vereadores Srs. Rodnei Semolini e Luis Henrique Ferrarini, 
em parceria com o presidente da Casa, Sr. Manoel de Alvário Marques Filho, e o presidente 
do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, Sr. Sérgio Vilar, fazem a entrega do Diploma 
Chico Xavier ao ilustre homenageado Sr. ARNALDO DIVO RODRIGUES DE 



CAMARGO. (Aplausos) E, por fim, os Vereadores Srs. Cleber João da Silva Borges e 
Carlos Alberto Sartori, em parceria com o presidente da Casa, Sr. Manoel de Alvário Marques 
Filho, e o presidente do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, Sr. Sérgio Vilar, fazem a 
entrega do Diploma Chico Xavier ao ilustre homenageado Sr. THEREZINHA ESCUDERO 
VITA. (Aplausos) Isto feito, o cerimonial solicita a recomposição da Mesa Diretora para que 
os homenageados possam fazer uso da palavra. A seguir, faz uso da palavra o Sr. ARNALDO 
DIVO RODRIGUES DE CAMARGO:  “Prezado presidente da Câmara, Sr. Marques, ao 
qual agradecemos as autoridades e homenageados. É uma satisfação muito grande estar na 
cidade de Itapira para receber esta homenagem pelo fruto de nosso trabalho que agora, em 
2012, completará 30 anos a editora Mensagem de Esperança. É um trabalho humilde que 
nasceu na cidade de Conchas, em 1982. A editora se transformou na segunda editora espírita 
do país em títulos publicados. Possuímos a grata satisfação de ter publicado autores como o 
Sr. Ariovaldo Cavarsan e o presidente do Instituto Bairral, Sr. Luis de Mello Rosato, em nível 
de Brasil. Outros autores da região também foram publicados. Então, para nós é uma alegria 
muito grande poder estar partilhando esse momento especial de divulgação da doutrina 
espírita e do trabalho assistencial caritativo. Vemos que nessa época, mais ainda, precisamos 
divulgar os nossos princípios espirituais. No último dia 12 de abril foi aprovada no Supremo 
Tribunal Federal a lei do aborto do anencéfalo. Foram oito votos a dois. Percebemos que os 
nossos irmãos ainda tem a descrença no espírito. Não acreditam na imortalidade da alma e na 
sua concepção, desde a fecundação. Mais e mais precisamos estar trabalhando para que essas 
ideias iluminem as mentes dos nossos dirigentes, políticos e administradores para que 
tenhamos um país mais humanizado. Não seria uma crítica a eles porque eles nascem das 
nossas casas, ruas, bairros e cidades. Desse modo, vão representar a população. Então, eles 
não tiveram esse entendimento maravilhoso que a doutrina vem nos mostrar e da justiça 
misericordiosa de Deus através da reencarnação. Quando se forma, no ventre materno, um 
feto, ali estará uma alma a modelar naquele novo veículo físico. Então, é uma oportunidade 
grandiosa que Itapira concede para que esses trabalhos sejam divulgados a fim de renovar a 
humanidade. Muito obrigado e boa noite a todos.” (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o 
Sr. CAIO RAMACIOTI:  “Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Itapira, Sr. 
Manoel Marques Filho, excelentíssimo representante do poder público municipal, Sr. Vice 
Prefeito Antonio Carlos Martins, vereadores presentes, excelentíssimos membros desta Casa, 
componentes da Mesa, grande amigo Sérgio, boa noite. Vou fazer um breve resume de como 
vi, ao longo da vida, o Chico Xavier. Quando ele partiu, praticamente no inverno, senti que 
uma estrela começou a circular pelo firmamento, ofuscando as principais estrelas do céu do 
inverno, primavera, verão e outono. Então, imaginei em minha concepção sobre a alma tão 
querida que o Chico ofuscou no brilho de Antares, estrela vermelha, no brilho de Cilhos, 
estrela de maior magnitude aparente de nosso céu, de Canópos, Brócion, da Alfa e Centauro, 
gigante de Orion, de tal forma que a sua presença no céu passou a ser um marco de 
luminosidade especial para todos nós. O Chico que conheci era e é, no plano espiritual, uma 
criatura diferente e exuberante com a alma boníssima que chorava com as lágrimas do 
próximo que o procurava e se alegrava com aquele sorriso que temos lembrança, com alegria 
e felicidade daqueles que buscavam alguma orientação e que trabalhava incessantemente. 
Lembro-me das muitas vezes que estive com ele, com a graça de Deus, na madrugada 
adentro. Depois das 04:00 da manhã ele percebeu que eu estava caindo de sono e falou: 'Olha 
Caio, vai descansar e às 09:00 horas mando chamá-lo para continuarmos o nosso papo.' Pouco 
mais de uma hora depois aquela sua voz alegre e inconfundível soava pela casa toda, onde 
acabava me acordando. O Chico não dormia. Nunca o vi dormindo. Via ele trabalhando muito 
em benefício dos deserdados da sorte e da fortuna de tal forma que considero o apóstolo de 



Jesus na terra do século XX, cuja caminhada iluminou todos na terra e no céu. Querido Chico, 
esta homenagem é para você. Um grande abraço de quem não te esquece. Obrigado.” 
(Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Sr. DIVALDINHO MATOS: “Boa noite a todos. 
É uma alegria imensa estarmos aqui nesta noite agradecendo a generosidade do povo de 
Itapira, dos nossos amigos, irmãos do ideal espírita, dos simpatizantes da doutrina espírita, a 
honra que fazem em homenagearem um homem de um valor imensurável. Outros homens que 
perpassaram a história deixaram marcas indeléveis na alma de todos nós. Homens e mulheres 
notáveis. Chico Xavier preponderou de tal ordem que, exemplificando em todos os sentidos, 
vivenciou com nobreza e com maestria aquilo que Jesus, ora, ensinou-nos no cotidiano. O 
ensinamento do Cristo, movedor da beleza, homem que divisou, marcou a história e legou 
para a humanidade outros homens. Vindo a terra marcam indelevelmente as nossas almas. 
Chico Xavier marcou a história e marcará para sempre na alma, através dos evos, o coração 
de todos. Esta noite sobejamente farta numa alegria inusitada nos sentimentos mais nobres 
perdurarão para todos. Somente podemos dizer que a honra que se faz a Chico Xavier é 
relevante e grandiosa, mas vivenciar os postulados de nosso senhor Jesus Cristo é e sempre 
será o melhor na vida de todos. Muita paz e obrigado a todos. (Aplausos) A seguir, faz uso da 
palavra o Sr. FÁBIO DE SOUZA RAMACIOTI:  “Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor 
presidente da Câmara em nome de quem gostaria de cumprimentar todas as autoridades 
presentes, excelentíssimo senhor Vice Prefeito, representante do Poder Executivo, nobres 
vereadores e legisladores que têm uma imensa responsabilidade de prover esta cidade tão bela 
de seu arcabouço jurídico, homenageados da noite, boa noite. Quando recebi a notícia de que 
receberia esta homenagem, em nome de Chico Xavier, recordei-me de uma entrevista que o 
apóstolo deu em 1971 para o professor Herculano Pires no primeiro ano do programa de rádio 
No Limiar do Amanhã. Ele dizia que nos idos de 1965 e 1966, caso minha memória não 
estiver me traindo, viajou por vários países das três Américas e Europa. Do ponto de vista 
religioso, ali não encontrou o calor humano e o sentimento fraterno. Ele falava com aquele 
sotaque mineiro que não conseguia conciliar o coração naqueles templos religiosos, 
principalmente da Europa. Chegando a esta cidade conciliei o coração de forma admirável 
nesta cidade. Pudemos sentir o amor fraterno. O Chico falava que o brasileiro, de todas as 
condições, é dotado de uma capacidade de sentimento talvez inspirada por Jesus. Ele repete: 
'Talvez como pessoa, mas como espírita, afirmo, inspirado por Jesus e pelos bons espíritos, 
ajudam a formar este celeiro espiritual que é o nosso Brasil.' O interior, cidade como essa, 
cuja moldura é uma paisagem propícia das coisas do espírito, acaba nos emocionando muito. 
Agradeço ao Sérgio e a todos por essa carinhosa homenagem ao nosso Chico. Chico é tão 
importante para o movimento espírita e principalmente para os corações daquelas mães que 
sofriam que hoje faz parte da definição da doutrina espírita. Ouso dizer que se o espiritismo é 
a doutrina de Jesus transmitida pelos espíritos e codificada com aquele bom senso incrível de 
Alan Kardec, é também a doutrina exemplificada admiravelmente por Chico Xavier. Muito 
obrigado.” (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Sr. RICARDO PINFELDI:  “A minha 
saudação a senhora vereadora, aos senhores vereadores, senhor Vice Prefeito, amigo Sérgio 
Vilar, amigos homenageados, convidados, boa noite. Agradeço a todos os amigos pela 
lembrança, homenagem e diploma. Um homem chamado amor. Quando mentalizamos esse 
rosto tão meigo e quando nos vem a lembrança desse olhar com tanta ternura, entendemos o 
que representa esse homem chamado amor. A pouco, olhando esse diploma que nos foi 
oferecido, relembrei de uma passagem onde, inclusive, é narrada pelo nosso querido Saulo em 
um de seus materiais de audiovisual. Ele conta uma passagem onde foi vivenciado na cidade 
que resido. Cidade esta que se chama Catanduva. Um senhor daquela cidade, amigo do Saulo, 
pediu ao Saulo que apresentasse Chico Xavier à ele. Numa ocasião o Saulo apresentou. Nesse 



momento esse homem se apresentou ao Chico. Vou citar o nome porque ele produziu muito 
no movimento de nossa cidade. Ele disse: 'Olha, é com muita satisfação que estou lhe 
conhecendo, Sr. Chico Xavier. O meu nome é Álvaro Costa. Sou repórter, jornalista, 
radialista, presidente do Centro Espírita, presidente da USI municipal e regional.' Ele 
continuou citando mais alguns títulos que possuía. O Chico somente estava ouvindo naquela 
meiguice e humildade. Quando ele concluiu o Chico olhou para ele e disse. 'Que beleza meu 
irmão. Eu sou o Chico, simplesmente um cisco a seu dispor.' Fico imaginando a cena, Saulo, 
que você compartilhou. Essas ações e gestos que enobrecem essa grande alma. Os valores 
desse grande espírito são lições para todos. A medida que lemos sobre os episódios da vida de 
Chico mais nos encantamos. Quantos valores de uma vida toda. No livro 'Mandato de Amor' 
relembro com uns amigos um episódio que acho genial, onde traduz a grandiosidade dessa 
alma. Como encara e olha a vida? - pergunta o repórter. Era o momento mais especial de sua 
vida. Ele narrou aquilo que marcou a sua existência de forma significativa. Coloco-me no 
lugar daquele repórter, aguardando, talvez, o Chico narrar o trabalho missionário que veio a 
terra, os livros e as lutas que enfrentou. O Chico simplesmente busca na lembrança um 
episódio e narra aquele jornalista. Ele diz: 'Meu irmão.' Relembro de uma cena que me 
emocionou muito. Talvez aquele momento seja um dos momentos que mais marcou a minha 
vida. Tinha que me dirigir ao cartório, pois tinha um compromisso de hora marcada, sendo 
que estava atrasado. Naquela época o ônibus passava no bairro de hora em hora. Ele avista e 
diz: 'O ônibus está chegando.' Ele acena. Ao longe vem uma criança gritando: 'Tio Chico, tio 
Chico!' Ele fica indeciso. Ele diz: 'O que faço agora? Aguardo para ver o que a criança quer 
ou vou cumprir com o meu compromisso.' Ele não pensa duas vezes e agradece o motorista 
para que siga em frente. Agora é o momento de abraçar aquela criança que vem e se lança em 
seus braços. Ele acolhe com ternura e é enchido de beijos. Coloca a criança ao solo e diz: 'O 
que foi minha filha?' Ela diz: 'Tio Chico, não foi nada não. Somente queria te dar um beijo e 
dizer a você que te amo muito.' Cenas como esta marcam a vida deste grande homem. Esta 
homenagem é a você, Chico Xavier. Que Deus o abençoe. Obrigado a todos.” (Aplausos) A 
seguir, faz uso da palavra o Sr. SAULO GOMES: “Boa noite a todos. Senhor presidente 
Manoel de Alvário Marques Filho, que por intermédio de sua pessoa, gostaria de 
cumprimentar os ilustres mestres que integram esta Mesa, senhores vereadores desta terra 
magnífica de tanta história, boa noite. Em retribuição a noite que estamos vivendo, em 
retribuição a emoção que o povo de Itapira vem me oferecer exatamente 44 anos depois de 
um evento, gostaria, desde já, de também retribuir esta emoção dizendo aos senhores, ao 
presidente desta Casa e aos presentes que quem me levou a Chico Xavier no dia 02 de maio 
de 1968 foi um grupo de ilustres espíritas itapirenses. Foram os diretores do Instituto Américo 
Bairral. Entre as datas de 12 e 15 de novembro de 1967, estive fazendo a reportagem 
completa e mostrando a excelência do trabalho no campo da psiquiatria nesta cidade. Foi 
também a primeira vez, através da TV Tupi de São Paulo, que uma obra espírita foi mostrada 
ao povo brasileiro. Esta reportagem foi, inúmeras vezes, reprisada e pela primeira vez o 
público brasileiro viu a importância de um trabalho do mundo espírita. Terminado este 
trabalho, na madrugada de 15 de novembro, juntamente com meus colegas, agradeci a 
generosidade das informações e a concessão daquela reportagem aos diretores do Américo 
Bairral. Lamento não dispor neste instante a relação de todos seus diretores, mas em 
homenagem a eles e a memória de alguns gostaria de citar aquele que a diretoria escolheu 
como porta voz para ser um contato entre a vontade do repórter Saulo Gomes e Chico Xavier. 
Disse a esses diretores que a reportagem me orgulhava muito porque estaria mostrando ao 
Brasil o Instituto Américo Bairral, orgulho da psiquiatria brasileira, uma obra espírita no 
Brasil. Queria a ajuda dos senhores. Há muitos anos alimento um sonho, como repórter 



interprete e dos grandes desafios, onde queria entrevistar o Chico Xavier. Então, pela primeira 
vez, senhor presidente, depois de 44 anos em sua cidade, tenho o privilégio de revelar isso aos 
senhores, pois ainda não o fiz no Brasil em minhas falas e palestras. Foi exatamente, graças a 
Itapira, que os diretores nomearam José Carlos Ferraz, promotor da cidade na época e um dos 
diretores do Américo Bairral. Dr. José Carlos Ferraz foi nomeado pela diretoria do Instituto 
Américo Bairral para que fosse a Uberaba para falar da vontade do repórter Saulo Gomes em 
entrevistar Chico Xavier. Já, então, contávamos 23 anos de isolamento total de Chico Xavier 
porque ele vinha com a tristeza acumulada e guardada desde os idos de agosto de 1944 
quando foi vítima de uma reportagem infeliz intitulada 'Detetive do Além', assinado por Davi 
Nasser e Jean Manzon. Aquela reportagem de 12 de agosto de 1944 fez com que Chico jamais 
tivesse qualquer contato e abrisse as portas de sua casa para qualquer repórter brasileiro. 
Graças ao empenho desses ilustres itapirenses e da direção do Instituto Américo Bairral, onde 
amanhã terei o privilégio de estar lá às 10:00 da manhã para pessoalmente agradecer a atual 
direção do Instituto, cheguei no dia 02 de maio, data esta, onde estava completando 40 anos 
de idade à frente de Chico Xavier. Tivemos uma história longa que não cabe nesses poucos 
minutos. Não há oportunidade de contar, mas o resultado é que Itapira me ajudou a mostrar ao 
Brasil, espíritas e não espíritas, a obra monumental de Chico Xavier, onde foi através dessa 
primeira entrevista que, pela primeira vez, o Brasil viu a psicografia de Chico Xavier sendo 
feita em seu local de trabalho na comunhão espírita cristã. Portanto, senhor presidente, esta 
homenagem, como disse bem o Dr. Caio, é extremamente merecida e totalmente dedicada ao 
mestre Chico Xavier. Quando o chamava de mestre ele baixava a cabeça e ficava com 
vergonha. Os senhores podem ver isso no documentário. Foi exatamente neste momento, há 
44 anos, que Itapira me ofereceu a oportunidade de entregar ao Brasil Um Homem Chamado 
Amor; Chico Xavier. É incontável o trabalho por ele realizado, principalmente quando 3 anos 
depois consegui levar o Chico ao programa Pinga Fogo, onde já se vão 40 anos e meio que foi 
registrado na TV Tupi de São Paulo. Este Pinga Fogo, segundo grandes lideranças espíritas, 
representou, sem dúvida nenhuma, o grande marco na história do espiritismo. Portanto, 
senhores, retribuo esta homenagem, pois sei que ela é toda endereçada ao nosso mestre Chico 
Xavier. Com este agradecimento, por meu intermédio, que se aqui estivesse, Chico faria. Não 
estando neste momento, mas apenas em pensando e memória, sei que Chico agradece Itapira 
porque ele pode mostrar a sua bondade em grande dimensão. Obrigado itapirenses amigos e 
brasileiros que aqui estão. Graças a este momento posso viver esta emoção de fazer esta 
revelação. Obrigado meu amigo Chico Xavier.” (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra a 
Sra. TERESINHA SCUDERO VITTA:  “Meu respeito a todos os presentes. Acho que hoje 
estamos reunidos como uma grande família. Em primeiro lugar gostaria de agradecer 
novamente por ter recebido o maior presente de minha vida. Continuará sendo o maior 
presente de minha vida. Amava muito o Chico Xavier. Lógico que sou uma formiga, mas uma 
formiga que caminha devagar com muito amor e carinho. De todos os certificados que já 
recebi, gostaria de repetir novamente que este é o mais importante, pois ele representa a 
responsabilidade de cada dia procurar melhor e mais nessa infinita caminhada espiritual. Sou 
uma formiga mediante Deus e a elevação de Chico Xavier em relação ao verdadeiro amor, 
compreensão, tolerância e desapego aos bens materiais. Agradeço, pois esta conquista não é 
somente minha, mas de todos que fizeram e fazem parte desta minha caminhada relacionada 
ao amor ao próximo. Como hoje estamos reunidos numa grande família, gostaria de ler um 
pedaço da carta de Chico Xavier a dona Neném Aluoto. Ele passou essa mensagem no dia 08 
de março de 1959. 'Somos uma grande família dispersa em diversos setores do trabalho com 
espiritismo. Por nossa benção de luz, hoje cada qual de nós, permanece em linha particular de 
luta, mas manhã estaremos todos novamente reunidos na vida real apresentando, cada qual de 



nós, a soma dos esforços que levou a efeito para nos desincumbirmos dos sagrados deveres 
que fomos agraciados. Não é mesmo?' Somente tenho que dizer muito obrigada. Estou 
nervosa. Sou uma formiga, mas abracei o caminho de Chico Xavier através da pomada que 
recebi de Deus. Somente tenho que dizer muito obrigada a todos. Que Deus abençoe a todos.” 
(Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Sr. SÉRGIO VILAR: “Presidente da Câmara 
Municipal, Sr. Vice Prefeito da Prefeitura Municipal, senhores vereadores, amigos que aqui 
estão, irmãos do ideal espírita, boa noite. Gostaria, nesse instante de breve palavras, de dizer 
que um jornalista me perguntou se me sentia orgulhoso com esse evento. Na verdade disse 
que orgulhoso não seria a palavra correta. Sinto-me feliz. Ontem, quando a tosse aumentava e 
a febre não diminuía, fui ao hospital para ver mais um remédio e para a minha surpresa o 
médico me internou até a tarde de hoje. Ontem a noite estava sozinho no quarto da Santa Casa 
e ficava pensando: 'Meu Deus, tantos amigos que víamos em Uberaba com tanta alegria 
naquelas noites festivas de sexta e sábado, naquelas noites em que não dormíamos, hoje vão 
estar em Itapira.' Lembrei-me que a casa espírita Perdão, Amor e Caridade, tem um vice 
presidente, uma diretoria e um quadro de colaboradores que elaboraram todo esse evento, 
juntamente com a Câmara Municipal, de forma magnífica. Abro um parênteses, pois não 
poderia deixar de registrar nos anais desse evento o nosso agradecimento específico a todos os 
funcionários da Câmara Municipal, pois não mediram e, desde o dia da aprovação da lei até o 
evento pelo qual estamos realizando, sempre com muito empenho, carinho e amor, tem nos 
proporcionado esse momento de benção e luz. Confesso que gostaria de fazer um 
agradecimento especial a toda Câmara Municipal, pois nesses cinco anos de evento nunca 
tivemos, Manoel, um vereador que faltou em nossas atividades. Uma vez, lembro-me que era 
uma data marcada no feriado, a Sônia desmarcou uma viagem estar conosco. Ela me ligou 
dizendo que estaria presente. Acredito muito nisso. Acredito que tudo que fazemos com amor 
acabamos colhendo o amor. Foi isso o que Chico nos ensinou. Então, o Centro Espírita, 
Perdão, Amor e Caridade está entre as dez casas mais antigas do Brasil. Talvez hoje seja do 
mundo. O Divaldinho é um dos companheiros que melhor nos representa na Europa. Ele fica, 
em determinados anos, muito mais na Europa do que no próprio Brasil falando da doutrina 
espírita. Lá o espiritismo está recomeçando. Esta Casa de Itapira possui 111 anos. Interessante 
que às vezes esquecemos das palavras de Jesus quando ele nos afirma que nenhuma folha cai 
da árvore sem a autorização de seu pai que está no céu. Desta maneira, poderíamos ver que 
Itapira é uma cidade abençoada, pois possui uma das primeiras casas espíritas do Brasil pela 
qual ainda se encontra em pleno trabalho. Seria 14 de março de 1901. Para a nossa surpresa 
estamos resgatando tudo e simplesmente quem assinou a primeira ata foi o espírito de Luis 
Gonzaga, um dos baluartes da doutrina espírita e um dos baluartes que compôs o trabalho 
através de Kardec. Chico Xavier recebeu mais de 105 títulos de cidadania. Poucos sabem que 
em Itapira tinha amigos fieis. Na verdade, Chico vinha com frequência como o próprio Saulo 
afirmava. Não podemos esquecer que desses títulos apenas alguns Chico Xavier foi receber 
pessoalmente. Entre eles, está a nossa cidade. Lembro-me que o Chico já estava velho e nós 
estávamos para ser transferidos a esta cidade. Chegamos a Uberaba para visitar o Chico. Ali 
tive uma impressão muito interessante sobre Chico Xavier porque ele me disse o seguinte: 
'Meu filho, você está indo para a cidade onde recebi um título de cidadão.' Ali ele me segurou 
para conversarmos durante 10 minutos. Foi quando conheci a real história de Chico Xavier 
em Itapira. Quando criamos a lei achávamos que deveríamos resgatar Chico Xavier porque 
não sabemos explicar que antes de 1994, caso olharmos todos os jornais da cidade, de forma 
estranha, Chico Xavier foi esquecido por Itapira. De repente, por aquela amizade que 
tínhamos na casa de Chico Xavier e pelo amor que possuímos a ele, voltamos a resgatar esse 
nome. Não poderíamos deixar de fazer uma homenagem como essa. Para que vocês tenham 



ideia sobre o que Itapira é, em relação ao movimento espírita, gostaria de dizer que estamos 
transmitindo para 32 países, através da TV Web A Caminho da Luz, onde poucos itapirenses 
sabem que somos a segunda TV espírita do Brasil. Então, Itapira, logicamente, deve ser 
grandiosa pela sua beleza e pelo seu povo maravilhoso. Um dia alguém ousou dizer para mim: 
'Você não é da cidade.' Fiquei enfurecido. Disse o seguinte: 'Sou sim. Pergunte para o Manoel 
Marques, pois ele é o autor de uma lei que me disponibilizou o Título de Cidadania.' Diga-se 
de passagem na história, depois de Chico Xavier, fui o segundo espírita a receber a condição 
do coroamento de um Título de Cidadania Itapirense. Ontem no hospital disse ao nosso amigo 
Jesus: 'Se eu for embora hoje, estarei contente, pois deixei um trabalho iniciado e deixei um 
filho grandioso com 21 anos de idade.' Caso eu pare nesse momento acredito que ele assumirá 
todas as minhas atividades com mais capacidade. Para termos uma ideia estamos no quarto 
mês do corrente ano e ele já fez mais de 30 palestras na região. Possuo uma esposa 
maravilhosa, um grupo espírita dinâmico, amigos fieis que nos visitam para nos abraçar e 
amigos que confiam em nosso trabalho aprovando leis dessa magnitude. Peço desculpas a 
todos. Queria beijar o coração de cada um como tenho hábito de fazer, mas devido a este 
estado, onde não sei se terei que retornar ao hospital, sairei pela porta e não me despedirei de 
ninguém. Peço desculpas a todos para que amanhã volte ao hospital e não tenha que ficar 
internado novamente devido a uma pneumonia muito avançada. Posso afirmar a todos vocês 
que sou o homem mais feliz de Itapira. Pode haver pessoas felizes como eu, mas maior que 
eu, acredito que não. Passei a amar essa cidade e a trabalhar com afinco. Muita paz no 
coração de todos.” (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Sr. ANTONIO CARLOS 
MARTINS: “Prezado presidente da Câmara Municipal de Itapira, Sr. Manoel de Alvário 
Marques Filho, prezado Sr. José Serrano, prezados Vereadores Antonio Orcini, Mino Nicolai, 
Sônia de Fátima Calidone dos Santos, Sr. Sérgio Vilar, ilustres homenageados, senhoras e 
senhores, boa noite. Chamaria esta noite feliz de noite de reencontro em Itapira. Tive o 
privilégio e a felicidade de participar do encontro em Itapira no dia 24 de outubro de 1974 
quando Chico Xavier recebeu o Título de Cidadão Itapirense. Foi uma noite muito feliz. Foi 
uma noite de grandes recordações. São momentos que não esquecemos jamais em nossa vida. 
Já estive junto a Chico Xavier algumas vezes antes de ele receber esse título. Naquela 
memorável noite ele psicografou para os itapirenses uma mensagem que recebia do poeta 
Cornélio Pires. Essa mensagem dizia que ele estava reunido na pátria espiritual com ilustres 
itapirenses de vários seguimentos da sociedade quando viviam nesta terra e de vários tipos de 
trabalhos que aqui prestavam. 'Doces vozes femininas recordam noites de prata. São cantigas 
de Itapira em horas de serenata.' Dentro da poesia que ele colocava naquela noite deixava 
todos emocionados. Então, como foi o encontro em Itapira? Até hoje está marcado nos anais 
da história de nossa cidade. Hoje devo chamar esta noite de reencontro em Itapira com amigos 
de outras localidades que aqui chegaram a fim de ser homenageados com o Diploma Chico 
Xavier; Um Homem Chamado Amor, onde há 34 anos esteve recebendo o Título de Cidadão 
em nossa cidade. Ele foi lembrado e guardado para sempre no seio da comunidade itapirense. 
Não tenho o privilégio da mediunidade, mas penso nesse instante que outros itapirenses 
devem estar nos assistindo e ouvindo, por exemplo, o poeta Menotti Del Picchia que 
equiparava a cidade de Itapira como uma noiva e o poeta Jácomo Mandato que cantou Itapira 
em prosa e verso, sendo que estava presente naquela solenidade que deixou um escrito 
dizendo que o dia em que ele morresse, antes de ir ao céu, iria fazer uma parada na lua para 
ali conversar com os poetas. Afinal de contas os poetas vivem no mundo da lua. Depois de 
fazer menção a outros poetas itapirenses ele subiria e chegaria ao céu para dizer que aqui na 
terra foi apenas um poeta. Nas mensagens captadas por Chico Xavier, desde então, a época do 
título de cidadania, passei a admirá-lo e ler muito sobre a questão da doutrina espírita. Tenho 



em seus escritos a minha fonte de inspiração para os momentos em que necessito. Portanto, 
diria aos ilustres homenageados que nós os saudamos pelos relevantes serviços prestados a 
doutrina espírita. Nessa mensagem que Chico Xavier captou naquela noite e transmitiu para 
os itapirenses, o mesmo encerra dizendo: 'Itapira, Deus te guarde. Repetirei com devoção esta 
terra, pois é um pedaço de minha terra e a terra de meu coração.' Então, aos ilustres 
homenageados, diria que vocês hoje, aqui recebendo esta homenagem de Itapira, através da 
Câmara Municipal, onde naqueles bons momentos que passamos a recordar, possam sempre 
se recordarem deste momento e homenagem que estão recebendo. Os itapirenses jamais se 
esquecerão desta noite. É uma noite de imensa alegria para todos. É uma noite para ser 
lembrada naqueles momentos de reflexão. É minha homenagem a todos os senhores. Boa 
noite.” (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MANOEL DE ALVÁRIO 
MARQUES FILHO:  Novamente boa noite a todos. Estamos mais uma vez reunidos para 
celebrar uma data muito querida qual cumprirmos com grande alegria a determinação legal, 
no caso esta solenidade em comemoração ao Mês Espírita Municipal.  Gostaria de registrar a 
nossa felicidade, como representantes no Poder Legislativo, em poder contar com as honrosas 
presenças de reconhecidas e renomadas lideranças desta doutrina cujos conceitos 
aprofundados a respeito das Leis que regem a vida, e cuja abrangência atinge todas as áreas 
do conhecimento, das atividades e do comportamento humano. Sabemos que o Espiritismo 
não impõe os seus princípios. É uma doutrina que respeita todas as religiões, e, 
principalmente, valoriza os esforços para a prática do bem. Agrega o valor espiritual, 
deixando de lado qualquer tipo de individualidade, como raça, cor, nacionalidade, crença ou 
nível cultural e social tão debatidos hoje em dia. Sabemos também que toda essa valorização 
humana e tudo mais o que prega o espiritismo pode ser refletido na vida de um homem, 
aquele que dá nome à láurea entregue a vocês homenageados. É difícil falar sobre a vida de 
Chico Xavier, simplesmente pelo quesito tempo, pois nem um filme que bateu recordes de 
bilheteria conseguiu em uma bela produção, diga-se de passagem, retratar a unanimidade dos 
atos e contexto histórico deste exemplar e único homem. Porém, há de se enfatizar que sua 
bondade era, e existia nele mesmo, independente de religião ou credo. Usou seu dom, 
segundo a doutrina, não só para levar o espiritismo às pessoas, mas também, para confortar, 
para ensinar, para mostrar o bem, para pregar a paz. E é um orgulho para nós do Legislativo 
Itapirense podermos contar com uma honraria que leva o nome deste grande homem, do 
brilhante Chico Xavier, que, aliás, podemos chamar de itapirense, pois recebeu o título de 
cidadania de nossa cidade em 24 de outubro de 1974. Ou seja, nós, dentro das prerrogativas 
legais, homenageamos anualmente, além daqueles que se destacam dentro da doutrina, aquele 
que também é uma referência para todos que seguem o espiritismo.  Por isso temos que 
enfatizar não só a importância da pessoa de Chico Xavier, mas também os exemplos dados 
por ele, quais certamente norteiam ações dos nossos homenageados desta noite, e de toda a 
comunidade espírita. Além disso, sabemos que os laureados, assim como o Centro Espírita 
Perdão Amor e Caridade e outras instituições espíritas espalhadas pelo nosso país, possuem 
na sua folha de serviços prestados à comunidade, as valiosas campanhas assistenciais, o 
entrelaçamento de suas iniciativas com todos os segmentos da sociedade, se tornando, além de 
pessoas de destaques no meio espírita, cidadãos dignos e ativos. Prova desta importância em 
que se mistura os seguidores do espiritismo e a sociedade, é o reconhecimento legal das 
homenagens e eventos levados a efeito durante a celebração do Mês Espírita Municipal. Volto 
a afirmar, como no ano passado, a importância deste parceiro e principal organizador das 
ações no período de celebração, que é o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, um dos 
mais antigos do país, fundado em 1901. Centro este conduzido brilhantemente pelo meu 
amigo Sérgio Vilar. Como ele mesmo disse foi o autor do Título de Cidadania Itapirense. Vou 



fazer uma brecha nesse discurso para dizer que nem tudo o que acontece é por acaso. Conheci 
o Sérgio, infelizmente, quando bati meu veículo no dele. O veículo dele estava estacionado 
em frente a sua residência. Fui dar ré em meu carro para fazer uma manobra na rua e acabei 
esbarrando em outro veículo estacionado. Desci do meu veículo, olhei, mas não enxerguei 
ninguém na rua. Chamei alguém na primeira casa defronte ao veículo. Acredito que foi a 
esposa dele que me atendeu na época. Ela disse: 'Olha, meu marido trabalha no Bamerindus. 
Então, o senhor deve procurá-lo lá.' Fui procurar o Sérgio para dizer que havia amassado o 
veículo dele. Precisava concertá-lo para poder ressarci-lo do prejuízo. Naquela época não era 
vereador. Depois de muitos anos me tornei vereador e acabei sendo autor do título de 
cidadania. Para minha alegria hoje estamos aqui, como presidente da Casa, entregando as 
homenagens a vocês por intermédio da organização do Sérgio. É uma história que não caberia 
para o momento, mas não poderia deixar de falar. A sessão está linda, sendo que as coisas 
mais simples que vocês dizem é o que torna tudo isso bonito e maravilhoso. Todos vocês são 
dignos da nossa admiração, pois realizam incontáveis eventos e ações, não só no período das 
comemorações, mas ao longo de toda a história de mais de um século desta entidade. Sempre 
discursamos da ligação de Itapira com a doutrina espírita e damos exemplos do próprio centro 
como já citado, e também da Fundação Espírita Américo Bairral, mas hoje quero, além de 
reconhecer a importância de grandes entidades, agradecer profundamente os inúmeros 
seguidores da doutrina, que mesmo sem aparecer publicamente, fazem por meio do 
espiritismo um exercício à prática do bem, levando conforto e paz a muitas e muitas pessoas. 
Este reconhecimento é o objetivo desta honraria que entregamos aos senhores homenageados. 
E ela representa a admiração que temos por todos vocês da comunidade espírita, não só 
daquele que possui o nome no diploma recebido. Pois se não fosse por uma união de pessoas 
comprometidas em torno da disseminação do espiritismo não haveria sentido em honraria 
alguma. Agradeço de coração, e tenho certeza de que também o fazem os nobres vereadores 
da Câmara Municipal de Itapira, as honrosas presenças de todos que nos prestigiam nesta 
noite muito especial em que comemoramos orgulhosos e felizes o Mês Municipal Espírita em 
nossa cidade. Sendo assim, congratulo, em nome do Poder Legislativo, toda a comunidade 
espírita, nossos homenageados e o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade pelo dinamismo 
em todas as celebrações e ações realizadas. Parabéns a todos. A seguir, são executadas 
algumas canções religiosas pelo Sr. Tiago Ariel. Terminadas as homenagens, o Sr. Presidente 
agradece a Deus, às presenças dos Srs. Vereadores, dos homenageados, de todos os presentes, 
dos funcionários, que prestigiaram os trabalhos desta Sessão Solene. DO QUE, PARA 
CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 


