
Ata da 3ª Sessão Solene, realizada aos 18 de Abril de 2013, no Clube da Saudade, para 

a Comemoração do Mês Municipal Espírita. Iniciando a Sessão, o Assessor de Relações 
Públicas solicita, para compor a Mesa, a presença do Presidente da Casa, CARLOS 

ALBERTO SARTORI. Isto feito é realizada a chamada de todos os Senhores Vereadores 

para a composição do Plenário. Ato contínuo, o Assessor de Relações Públicas solicita a 

presença no plenário dos vereadores Srs. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, JOÍLSON 

BATISTA MILITÃO DA SILVA e MAURÍCIO CASEMIRO DE LIMA. Ausentes os 

Vereadores Srs. CARLOS APARECIDO JAMARINO, CÉSAR AUGUSTO DA 

SILVA, JULIANO FELICIANO, MARCOS PAULO DA SILVA, PEDRO TADEU 

STRINGUETTI E RAFAEL DONIZETE LOPES. A seguir, são convidados para 
compor a Mesa Principal o Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima, o Sr. Prefeito 

Municipal, Sr. José Natalino Paganini, o Presidente do Centro Espírita Perdão, Amor e 

Caridade, Sr. Sérgio Villar e os representantes da Comunidade Espírita Srs. José Serrano, 

integrante do Grupo Espírita de Alta de Souza do município de Campinas e, Sr. Luiz Carlos 
de Macedo Soares, Reitor do Centro Universitário Eurípedes do município de Marília.  Ato 

contínuo, o Assessor de Relações Públicas procede a leitura dos OFÍCIOS: Hélia Regina 

Pichotano: Manifestação de agradecimento pelo convite e justificativa de ausência da 

presente sessão comemorativa. Marcos Paulo da Silva: Justifica de ausência devido a 
compromissos já agendados. Pedro Vaquer: Manifestação de agradecimento pela 

homenagem e justificativa de ausência da presente sessão. Isto feito, são chamados os 

homenageados da noite para que possam se assentar em local reservado e especial no 

plenário, sendo os Srs. ARISTIDES APOLINÁRIO, GILBERTO MOREIRA 

CAMPOS, NILZA DE CARVALHO STOLF, ARNALDO MAS ROSA, SANTO 

ALEIXO e ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA. Ausente o homenageado Sr. PEDRO 

VAQUER devido a motivos de força maior. 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, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA, para que leia 

um trecho da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicita a execução do Hino 

Nacional. Continuando os trabalhos, o Sr. Presidente, Vereador CARLOS ALBERTO 

SARTORI faz uso da palavra: “Estamos hoje reunidos neste ato solene, onde celebramos 
com renovada alegria e devida reverência o Mês Municipal Espírita em nossa cidade, 

cumprindo em conjunto com o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, os preceitos 

estabelecidos pela Lei Municipal 4.084, ampliada em sua abrangência e magnitude por 

decisão consensual dos nobres edis que integram a presente Legislatura e que ora compõem 
o douto Plenário. E o fazemos em uma oportunidade ímpar para toda comunidade espírita 

Itapirense, assim como de todo o nosso país, considerando o registro no último dia 02 de 

abril dos 102 anos de nascimento de Francisco Cândido Xavier, médium mineiro de renome 
internacional, e patrono da láurea que em instantes outorgaremos aos ilustres 

homenageados. Reitero hoje as palavras proferidas a 08 de Abril do ano passado, para 

externar a honra e orgulho que tomam conta da edilidade Itapirense ao homenagearmos tão 

reconhecidas e renomadas lideranças da doutrina espírita, às quais peço licença para incluir 
o dinâmico e ilustre presidente do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o prezado 

amigo Sérgio Villar, e seus dignos e queridos familiares. Rememoro ainda a importância 

das comemorações levadas a efeito no período de 02 a 18 deste mês, levando em 

consideração os laços que unem nossa terra a história da doutrina espírita no Brasil, posto 
que Itapira abriga um dos mais antigos Centros Espíritas do país, exatamente o Perdão, 

Amor e Caridade, fundado em 1901. Foi uma das primeiras cidades brasileiras a eternizar o 

nome de Chico Xavier ao fundar o Núcleo Assistencial Cristão que leva seu nome e tem a 

honra de contar com Francisco Cândido Xavier no rol de seus filhos ilustres por conceder-
lhe, em 24 de Outubro de 1974, quando ele aqui esteve pessoalmente, o Título de Cidadão 

Itapirense, outorgado pela nossa Câmara de Vereadores. Há que se constar também o fato 



de que o maior hospital psiquiátrico da América Latina, a Fundação Espírita Américo 

Bairral, que sucedeu ao Centro Espírita e posteriormente ao Asilo e Sanatório Luiz 
Gonzaga, é fruto do incansável e valioso trabalho social da valorosa comunidade espírita 

Itapirense. Vejam, portanto, nobres homenageados e distinto público que nos prestigia, 

quão fortes e marcantes são os fatos que entrelaçam a história de Itapira e o movimento da 

comunidade espírita Itapirense. Cabe aqui ainda afirmar que esta identificação não se 
resume a poucos lugares, ou apenas à Itapira, mas sim a todo país. Prova disso é o sucesso 

do filme ‘Chico Xavier’, brilhantemente dirigido por Daniel Filho, que já bateu recorde de 

bilheteria, sendo visto por mais de 1 milhão e duzentas mil pessoas. A brilhante e exemplar 

vida desse homem, e há de se enfatizar sua bondade independente de religião ou credo, foi 
retratada na tela dos cinemas com o mais alto nível de qualidade. Nós, da nossa maneira, o 

homenageamos. Não podemos fazer uma superprodução, mas temos nesta Casa o orgulho 

de homenagear com um diploma que leva o nome de Chico Xavier, àqueles que mais fazem 

pela doutrina espírita. Como já dito antes, temos aqui em nossa terra, exemplos concretos 
do alcance, bondade e amplitude que esta doutrina pode ter. Tamanha identificação de 

nossa cidade e tão operoso convívio precisam ser comemorados condignamente, como ora 

o fazemos, através da entrega do diploma “Chico Xavier – Um homem chamado amor” aos 

renomados líderes da comunidade espírita aqui presentes, e através do nosso 
reconhecimento público à comunidade espírita de Itapira pelos relevantes serviços 

prestados à nossa cidade e ao nosso povo. 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. Meu muito obrigado.” 

(Aplausos) A seguir, o Cerimonial procede a chamada dos parlamentares que entregarão as 

honrarias aos laureados. Isto feito, o Presidente do Centro Espírita Perdão, Amor e 

Caridade, Sr. Sérgio Villar, em parceria com o presidente da Câmara Municipal, Sr. Carlos 
Alberto Sartori, e o Vereador Joilson Batista Militão da Silva, fazem a entrega do Diploma 

Chico Xavier ao ilustre homenageado Sr. ARISTIDES APOLINÁRIO. (Aplausos) A 

seguir, faz uso da palavra o Sr. ARISTIDES APOLINÁRIO: “Meus amigos irmãos, Deus 

está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Abracei essa doutrina, meus 
irmãos, porque reconheci a liberdade. Como disse o próprio Jesus: ‘Conhecereis a verdade 

e a verdade vos libertará.’ O que necessitamos é apenas amor, pois sem amor nada poderá 

ser praticado. Muito obrigado aos vereadores que aprovaram por unanimidade essa 

solenidade, assim como também o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Sou cidadão 
Itapirense. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos.” (Aplausos) Isto feito, o Presidente 

do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, Sr. Sérgio Villar, em parceria com o 

presidente da Câmara Municipal, Sr. Carlos Alberto Sartori, e o Vereador Maurício 
Cassimiro de Lima, fazem a entrega do Diploma Chico Xavier ao ilustre homenageado Sr. 

GILBERTO MOREIRA CAMPOS. (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Sr. 

GILBERTO MOREIRA CAMPOS: “Excelentíssimo Sr. presidente da Câmara 

Municipal de Itapira, Sr. Carlos Alberto Sartori, ilustríssimos Srs. vereadores, público 
presente, autoridades, boa noite. O mês de abril sempre nos trouxe grandes e inesquecíveis 

surpresas. No dia 02 de abril de 1910 nasceu em Pedro Leopoldo o Sr. Francisco de Paula 

Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, cuja importância para o espiritismo é 

imensa. Há 156 anos, mais exatamente no dia 18 de abril 1857, certo Sr. chamado Allan 
Kardec trouxe à luz certo livro que modificou, ou melhor, revelou a nossa verdadeira vida 

espiritual. O livro dos espíritos não podia ser lançado em outro lugar senão em Paris, cidade 

luz, pois ele veio iluminar a humanidade. Não posso deixar de me emocionar por estar 

sendo agraciado com esse galardão que na verdade não me pertence, mas sim a todos que 
representam os seareiros de nossa pequena casa em Caraguatatuba. Emociono-me, pois, um 

diploma intitulado ‘Chico Xavier – Um homem chamado amor’ sendo entregue a uma 



pessoa com tão pouca importância no mundo espírita traz consigo uma verdadeira ameaça 

embutida e o medo de me achar merecedor do galardão. De qualquer maneira, como disse 
no início, não me considero pessoalmente o homenageado, mas sim a nossa querida casa e 

seu corpo de trabalho espiritual e temporal. Muito obrigado a todos pelo carinho e 

homenagem.” (Aplausos) Isto feito, o Presidente do Centro Espírita Perdão, Amor e 

Caridade, Sr. Sérgio Villar, em parceria com o presidente da Câmara Municipal, Sr. Carlos 
Alberto Sartori, e o Prefeito Municipal, Sr. José Natalino Paganini, fazem a entrega do 

Diploma Chico Xavier a ilustre homenageada Sra. NILZA DE CARVALHO STOLF. 

(Aplausos) A seguir, faz uso da palavra a Sra. NILZA DE CARVALHO STOLF: “Certa 

vez Jesus reuniu seus apóstolos para fazer uma divisão. Essa divisão seria para multiplicar 
os seus ensinamentos. Da mesma forma, acredito que também estamos dividindo os 

ensinamentos de nosso amigo Chico Xavier. Gostaria de agradecer a todos os nossos 

companheiros, amigos, assim como o Presidente da Câmara Municipal, Sr. Carlos Alberto 

Sartori. Sempre colocaremos em prática os ensinamentos de Chico Xavier. Com isso, tenho 
certeza que sairemos desta solenidade fortalecidos para poder continuar a multiplicar esses 

ensinamentos e boas ações que nosso amigo nos deixou. Deixo registrado os meus 

agradecimentos pela solenidade de hoje. Que Jesus Cristo e Chico Xavier abençoem a 

todos. Obrigada.” (Aplausos) Isto feito, o Presidente do Centro Espírita Perdão, Amor e 
Caridade, Sr. Sérgio Villar, em parceria com o presidente da Câmara Municipal, Sr. Carlos 

Alberto Sartori, e o Vereador Décio da Rocha Carvalho, fazem a entrega do Diploma Chico 

Xavier ao ilustre homenageado Sr. ARNALDO MAS ROSA. (Aplausos) A seguir, faz uso 

da palavra o Sr. ARNALDO MAS ROSA: “Quero agradecer o povo Itapirense em nome 
da pessoa do excelentíssimo prefeito municipal, Sr. José Natalino Paganini, e o digno 

presidente da Câmara Municipal, Sr. Carlos Alberto Sartori. Também gostaria de agradecer 

aos meus amigos Luiz Carlos, Sérgio Villar e José Serrano. Embora entenda que não seja 

merecido esse diploma por minha pessoa, pois ainda me considero um aprendiz, gostaria de 
dedicar essa homenagem ao meu genitor Tomás Gonçalves. Ele trabalhou durante 60 anos 

na doutrina espírita no município de Marília. Ele me engatinhou e hoje posso dizer que sou 

muito grato a sua pessoa. É motivo de muito júbilo receber essa outorga, principalmente em 

nome de Chico Xavier. Sintetizo aquilo que o nobre edil leu na bíblia sagrada. Tudo o que 
foi dito nesse versículo é a pessoa de Chico Xavier. É o amor. Gostaria de agradecer o 

Sérgio, pois é o principal artista desta solenidade. Gostaria de agradecer sua esposa Soraia e 

seus queridos filhos que tanto trabalham na divulgação da doutrina. Não posso deixar de 

homenagear a minha esposa que ficou em minha cidade cuidando de um neto prematuro. É 
uma pessoa que disponibiliza muito apoio a minha pessoa. Muito obrigado e que Deus 

abençoe a todos.” (Aplausos) Isto feito, o Presidente do Centro Espírita Perdão, Amor e 

Caridade, Sr. Sérgio Villar, em parceria com o presidente da Câmara Municipal, Sr. Carlos 
Alberto Sartori, fazem a entrega do Diploma Chico Xavier ao ilustre homenageado Sr. 

SANTO ALEIXO. (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Sr. SANTO ALEIXO: “Boa 

noite a todos. Gostaria de cumprimentar e agradecer os vereadores, o prefeito municipal e a 

todas as autoridades que se fazem presentes. Estava sentado pensando o que poderia dizer 
em relação a essa dádiva que estou recebendo na data de hoje. Não sou merecedor desse 

diploma, mas pelo carinho vindo de todos vocês, gostaria de agradecê-los pela homenagem. 

Lembrei-me de uma passagem do Chico quando ele começou a psicografar. Ele estava em 

um dia muito triste, pois naquela data ele estava recebendo muitos elogios. Ele dizia que 
iria parar, pois não era merecedor daquilo. Ele também dizia o seguinte: ‘Os espíritos que 

escrevem e eu estou levando a fama.’ Então, uma luz aproxima de sua pessoa e diz o 

seguinte: ‘Chico, até concordo com você, mas somente depois que contar uma história.’ 

Existia, num arraial, um grupo que acabou ficando sem recursos, pois tinham muitas 
dificuldades de se deslocarem até o centro da cidade a fim de buscar medicamentos. Na 

época surtou uma epidemia muito forte e um farmacêutico socorreu aquela região. Ele 



montava em um burro, colocava os jacás de medicamentos e levava para ser distribuído. 

Um dia o farmacêutico ficou doente e não podia desenvolver a sua função. Ele, então, 
arriava o burro e o animal acabava parando nos pontos para deixar os medicamentos. O 

Chico disse o seguinte: ‘Se for para continuar levando os jacás no lombo como o burro, vou 

continuar.’ Estou levando esse diploma pelo carinho e atenção de todos vocês. Não vou 

colocar esse diploma na parede, mas sim em meu coração. Obrigado e boa noite.” 
(Aplausos) E, por fim, o Presidente do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, Sr. Sérgio 

Villar, em parceria com o presidente da Câmara Municipal, Sr. Carlos Alberto Sartori, e os 

Srs. Luiz Carlos de Macedo Soares e José Serrano, fazem a entrega do Diploma Chico 

Xavier ao ilustre homenageado Sr. ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA. (Aplausos) A 
seguir, faz uso da palavra o Sr. ANTÔNIO ROBERTO FERREIRA: “Boa noite a todos. 

Gostaria de contar a todos um caso que aconteceu há mais de vinte anos. Por volta de 1995 

um amigo me ligou e disse o seguinte: ‘Roberto, você está sabendo que o Chico Xavier 

vem até São Paulo?’ Respondi a ele que não estava sabendo. ‘Ele vai ter uma palestra no 
Centro Espírita União – disse ele.’ ‘Puxa vida, vou avisar o meu pessoal – respondi a ele.’ 

Avisei alguns dos componentes da época e conseguimos chegar no centro por volta das oito 

da noite. Chegamos num grupo com cerca de 11 pessoas. Quando chegamos lá constatamos 

que o prédio do Centro Espírita União possuía três andares e o salão de reuniões é duas 
vezes maior que esse. Estava lotado e as filas, nas escadas, também estavam lotadas. 

Quando sai de casa senti alguma coisa me dizendo para levar o meu violão e a minha pasta 

de músicas. Pensei comigo mesmo e cheguei a conclusão que somente iria assistir a 

palestra, pois não tinha sido convidado. Logo em seguida resolvi levar meu violão e minha 
pasta de músicas. Ficamos aguardando na fila das oito da noite até cerca de 1 hora da 

manhã. Quando o relógio marcou 01:30 da manhã algumas pessoas foram saindo e abrindo 

espaço. Automaticamente o pessoal que aguardava na fila conseguiu subir as escadas. Por 

volta das 02:00 da manhã estávamos na última fila do salão. Logo após alguns minutos 
foram surgindo alguns assentos e a presidenta do Centro Espírita disse o seguinte no 

microfone: ‘O Emanuel pede que o coral presente comece a cantar.’ Imaginei o seguinte: 

‘Nossa, haverá apresentação de um coral. Que coisa estranha.’ Ficamos aguardando o coral 

cantar e nada. Após três minutos ela disse o seguinte: ‘O Emanuel está pedindo para o coral 
presente começar a cantar.’ Imaginei o seguinte: ‘Que coral irresponsável. Marcam para 

cantar e não se apresentam. Que coisa.’ ‘O Emanuel está pedindo para o coral presente 

cantar – disse a presidenta novamente.’ Logo em seguida disse que nós cantaríamos. O 

público se virou para nós e cantamos até às 02:30 da manhã. A apresentação durou cerca de 
40 minutos. Logo após a apresentação fiz questão de beijar as mãos de Chico Xavier. 

Lembro-me que disse a ele: ‘Chico, podemos gravar a canção alma gêmea?’ ‘Pode sim, 

meu filho – disse ele.’ Hoje, então, essa música é muito conhecida no Brasil e faz parte de 
nosso álbum Terceiro Milênio. É uma situação para todos saberem que o mundo espiritual é 

caridoso e carinhoso conosco. Nesses 28 anos já recebi cerca de 1600 canções de 

espiritualidade. Rogo a Deus para que continuem confiando em minha pessoa. Gostaria de 

semear e divulgar o evangelho musical onde puder. Aproveito o ensejo para agradecer a 
Mesa Diretora desta Casa, assim como a todos os que se fazem presentes nesta solenidade. 

Também gostaria de agradecer essa cidade, pois um belo dia decidiu outorgar um diploma 

para as pessoas que semeiam este tipo de trabalho. Vocês também merecem esse diploma e 

todos os agradecimentos possíveis. Hoje conheci o senhor presidente da Câmara Municipal 
de Itapira. Batemos um papo e me tornei um fã desta pessoa querida. Carlos, sou seu fã. 

Continue assim nesse trabalho maravilhoso. Agradeço a minha esposa que aqui está, pois 

devo muito a ela. Ela possui muita paciência comigo. Muito obrigado.’  (Aplausos) A 

seguir, faz uso da palavra o Prefeito Municipal Sr. JOSÉ NATALINO PAGANINI: “Boa 
noite a todos. Quero saudar o Carlinhos Sartori, nosso querido presidente da Câmara 

Municipal, meu amigo Sérgio Villar, Sr. José Serrano, autoridades presentes, senhores 



vereadores. Gostaria de saudar, em especial, os homenageados da noite. Quero deixar 

registrado nos anais desta Casa de Leis uma mensagem. Deus nos concede a cada dia uma 
página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. 

Esta frase, muito verdadeira, é de Chico Xavier que sempre nos ensinou, através não 

somente das cartas que psicografou, mas também de palestras e de pequenas pérolas como 

esta. Vejamos a intensidade desta frase. A cada dia Deus nos coloca uma nova página no 
livro do tempo e por que uma nova página? Porque estamos, ao longo de nossa vida, 

escrevendo um livro. Um volume que pode ser de compaixão, alegria, solidariedade ou 

pode ser de rancor, tristeza e solidão. O livre arbítrio que nos permite descrevermos esse 

livro, Deus nos concedeu exatamente para que cada um de nós pudesse traçar suas metas e 
seus destinos, mas em sua infinita bondade ele acrescenta a cada dia uma nova página em 

nosso livro permitindo, assim, que possamos rever nossas decisões e preparar caminhos 

melhores, ações mais corretas e pensamentos mais nobres. A frase comporta um alerta: ‘O 

que vamos fazer corre por nossa conta.’ Assim acontece porque nossa vida segue seu ciclo 
finito nesse plano, mas eterno no plano de Deus. Naquele plano, naquela hora e nos planos 

que seguirão de acordo com a doutrina espírita, seremos sempre nós a dar conta e a prestar 

contas aos demais das decisões que aqui tomamos. Assim, nosso espírito progride nesse 

plano e nos demais. Assim, nos tornamos melhores e assim ajudamos uns aos outros na 
construção de uma sociedade fraternal. Chico Xavier deu lições como esta como quando 

aqui esteve em Itapira por iniciativa dessa Câmara Municipal para receber o Título de 

Cidadão honorário, acompanhado de seus amigos da Fundação Espírita Américo Bairral. 

Sua quase timidez e sua simplicidade já foram sinais e lições naquele dia. A sensibilidade 
da Câmara Municipal naquela ocasião repetiu-se agora com a instituição do Diploma 

‘Chico Xavier – Um Homem Chamado Amor.’ As pessoas que hoje recebem esse diploma, 

Srs. Aristides Apolinário, Gilberto Moreira Campos, Nilza de Carvalho Stolf, Arnaldo Mas 

Rosa, Santo Aleixo, Antônio Roberto Freire, espelham esse ensinamento porque são, por si 
só, exemplos de dedicação ao próximo. Itapira tem conhecimento dessas atitudes tomadas 

por elas e por isso as homenageia na data de hoje. Neste ato cumpri a mim, de forma 

sincera, dar a todos os meus sinceros cumprimentos, assim como a todos os senhores 

vereadores, pela tão justa concessão da honraria. Boa noite a todos. Que o grande arquiteto 
do universo ilumine a todos vocês.” A seguir, faz uso da palavra o Sr. SÉRGIO VILLAR: 

“Caríssimos amigos e irmãos de ideal, querido Paganini, senhores vereadores, autoridades 

presentes, homenageados, presidente da Câmara Municipal, boa noite a todos. Gostaria de 

agradecer a presença de todos independente do crédulo religioso. Acreditamos que o nosso 
Sr. Jesus Cristo é o mesmo pela qual apenas seguimos por caminhos diferentes. A nossa 

gratidão a todos vocês por comungar conosco, não nesse momento religioso, mas nesse 

momento ecumênico, onde nossas almas se unem pelo ideal cristão. Gostaria de agradecer a 
presença dos Srs. José Serrano e Luiz Carlos de Macedo Soares. Também gostaria de 

agradecer ao nosso querido Betusca, representante da Rádio Clube de Itapira. Não 

poderíamos deixar de agradecer os companheiros da Casa Espírita Perdão, Amor e 

Caridade porque o centro realmente merece uma denotação especial. Trata-se, para quem 
não conhece sua história, de uma casa espírita que está entre as 10 casas espíritas mais 

antigas do planeta. O Brasil, diante da vinda da árvore do movimento espírita, está entre as 

10 casas mais antigas pela qual perseverou nos momentos mais difíceis da ditadura militar e 

perseguições religiosas. Hoje o mundo se encontra prestes a uma guerra que não sabemos a 
procedência. Lembro-me de Einstein quando um jornalista lhe pergunta como seria a 

terceira guerra mundial. Ele, com sua sabedoria, disse que não saberia avaliar, mas poderia 

avaliar a 4ª guerra mundial. Seriam paus e pedras porque com armas químicas não 

saberemos quais serão os desastres da humanidade. Aqui nos encontramos entre os 
diferentes crédulos religiosos. Não para travarmos dentro de um processo religioso, mas 

para chamar a atenção de que devemos nos unir pelo ideal daquele que passou pela Terra e 



se identificou como o nosso senhor Jesus Cristo. É a forma pela qual Chico Xavier o 

lembrava com muito carinho e amizade. Hoje temos seis companheiros que representam o 
movimento espírita. São os Srs. Aristides da cidade de Santo Antonio de Posse, Sr. Gilberto 

da cidade de Caraguatatuba, a nossa querida Nilza da cidade de Ubatuba, o nosso querido 

Arnaldo da cidade de Marília, o nosso querido Santo Aleixo da cidade de São Joaquim da 

Barra e o nosso querido Roberto Ferreira da cidade de São Paulo que vem, carinhosamente, 
nos trazer a música para a nossa alegria. Essa noite é festiva. Lembro-me que adentrei, pela 

primeira vez, na casa de Chico Xavier em 1986 graças a uma caravana da cidade de Itatiba, 

aonde nosso irmão Antonio de Pádua Souza, dirigente até então, nos conduziu para 

conhecer esse médium mineiro. Tivemos a oportunidade de muitas vezes visitar a casa de 
Chico Xavier para receber muitas orientações. Lembro-me que o dia mais marcante foi em 

1994 quando recebi do banco, na qual trabalhava, a notícia que estava sendo transferido 

para a cidade de Itapira para ser gerente da agência Bamerindus. Era comum, sempre que 

havia algo novo em nossa vida, irmos até Uberaba para contar a Chico Xavier. O Chico 
sempre tinha uma palavra para nos agraciar. Ao chegar à casa de Chico Xavier ele me 

olhou e sorriu dizendo: ‘Meu filho, que alegria. Você está indo para uma cidade que sou 

filho. Tenho o título de cidadão. Gosto muito dessa cidade. Estive presente por algumas 

vezes nesta cidade e tenho muita saudade. Você, meu filho, será muito bem recebido. 
Lembre-se que a vida é como uma rosa. As suas pétalas nos encanta, o seu perfume nos 

abrilhanta e nos mostra a beleza da vida, mas a jornada é muito difícil e a rosa tem um 

corpo de espinhos.’ São as dificuldades da labuta de nosso dia a dia vencida com muito 

amor e alegria. Hoje, para encerrar as nossas palavras, não poderia deixar de externar o meu 
mais puro agradecimento a Jesus pela oportunidade que nos disponibiliza de podermos falar 

em seu nome e de pudermos trabalhar em suas casas levando a mensagem de amor, paz e 

alegria. Gostaria de agradecer a todos. Que nesse momento os amigos, companheiros de 

ideal, representantes da Câmara e autoridades fiquem com Deus. É tamanha alegria que 
invade nossos corações por poder estar presente nesta solenidade. Quando disse que o nome 

seria ‘Chico Xavier – Um homem chamado amor’, foi para que pudéssemos relembrar 

aquela frase que o grande Vanucci disse ao levantar uma bandeira a fim de conseguir 

assinaturas para que Chico Xavier pudesse ser reconhecido como prêmio Nobel da Paz. O 
lema era ‘Chico Xavier – Um homem chamado amor.’. Chico somente não ganhou aquele 

ano por questões políticas. Gostaria, imensamente, de deixar registrado o nosso beijo 

carinhoso a todos que se fazem presentes. O maior homenageado desta noite é Jesus Cristo. 

Chico, sem sombras de dúvidas, é a ponte que nos leva a Jesus. Muita paz no coração de 
todos. Obrigado.” A seguir, são executadas algumas canções religiosas e também da música 

popular brasileira. (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram transcritos 

em sua íntegra). Terminadas as homenagens, o Sr. Presidente agradece a Deus, às presenças 
dos Srs. Vereadores, dos homenageados, do público que prestigiou os trabalhos desta noite, 

da imprensa escrita, a Rádio Clube de Itapira e seus colaboradores, internautas, os 

funcionários da Casa, e declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. DO QUE, 

PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 
 


