
Ata da 6ª Sessão Solene, realizada aos 27 dias do mês de  

Junho de 2013, para a homenagem ao 104º Aniversário da banda Lira Itapirense. 
Iniciando a Sessão, o Assessor de Imprensa solicita, para compor a Mesa, a presença do 

Presidente da Casa, Sr. Carlos Alberto Sartori. Isto feito, é realizada a chamada de todos 

os Senhores Vereadores para a composição do Plenário. Ausentes os vereadores Srs. César 

Augusto da Silva e Rafael Donizete Lopes. Ato contínuo, são convidados para compor a 
Mesa Principal o Sr. Prefeito Municipal de Itapira, Sr. José Natalino Paganini, o Diretor 

Municipal de Cultura e Turismo, Sr. Marcelo Dragone Iamarino e a representante da Banda 

Lira Itapirense neste ato, Sra. Maria Tereza Puginna Bazani. 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 Sr. Luiz Machado para que leia 

um trecho da Bíblia Sagrada. Após o cerimonial citar as demais autoridades presentes, o 

mesmo registra, na íntegra, os ofícios das autoridades ausentes da presente Sessão Solene. 

Ofícios: Vereador César Augusto da Silva: Manifestação de agradecimento e justificativa 
de ausência da presente sessão solene em homenagem a Banda lira Itapira. Vereador 

Rafael Donizete Lopes: Agradecimento pelo honroso convite, justificativa de ausência 

devido a compromissos anteriormente agendados e manifestações de congratulação ao 104º 

aniversário da Banda Lira Itapirense. Hélia Regina Pichotano: Agradecimentos pelo 
convite e justificativa de ausência da presente sessão solene. Francisco de Assis 

Franciozo: Manifestação de congratulações a Banda Lira Itapirense e justificativa de 

ausência da sessão solene. A seguir, o Sr. Presidente solicita para que todos fiquem em pé 

para que a Banda Lira Itapirense faça a execução do Hino Nacional. (Aplausos). 
Continuando os trabalhos, o Sr. Presidente CARLOS ALBERTO SARTORI faz uso da 

palavra: “Dignas autoridades presentes, já citadas pelo cerimonial. Excelentíssimo 

Membros da Mesa Diretora. Excelentíssimos companheiros vereadores Joílson Batista 

Militão da Silva, Juliano Feliciano, Luiz Antônio Machado, Marcos Paulo da Silva, 
Maurício Cassimiro de Lima, Pedro Tadeu Stringuetti. Prezados Músicos, dirigentes, 

colaboradores, amigos e simpatizantes da nossa sempre querida e admirada Banda Lira 

Itapirense, corporação musical símbolo e orgulho de todo um povo, a qual homenageamos 

nesta Sessão Solene pelos seus 104 anos de fundação. Dignos e queridos familiares dos 
homenageados, igualmente merecedores da nossa gratidão, pelo apoio, convívio e 

participação na vida e nas realizações destes nossos ilustres conterrâneos, razão pela qual 

peço que dividam com eles os méritos do presente reconhecimento externado por Itapira e 

pelos Itapirenses. Representantes da imprensa. Senhores e Senhoras que nos honram com 
suas presenças nesta Sessão Solene. Cumprimos nesta noite uma das mais edificantes 

atribuições concedidas constitucionalmente a esta Câmara Municipal, qual seja, a de 

registrar nos anais da história de Itapira o reconhecimento de toda comunidade Itapirense 
àqueles que engrandecem e dignificam o nome da nossa cidade através dos tempos. Nesta 

oportunidade, de maneira especial, o fazemos com redobrada alegria em nossos corações, 

por tratar-se de justa e merecida homenagem a todos os componentes da Banda Lira 

Itapirense, os quais peço permissão para saudar nas pessoas do presidente, Luiz Fernando 
de Almeida, do Vice-Presidente, Mário Sebastião Bazani, e do renomado maestro, 

Maurício Perina, que há 14 anos é o regente dessa corporação musical que nos faz sentir 

orgulho de sermos Itapirenses. Cumprimos aqui também as determinações especificadas na 

Lei Municipal 32/2009, de minha autoria, que instituiu no Calendário Oficial de Eventos do 
Município o Dia Municipal da Banda Lira Itapirense, para que, como representantes da 

população Itapirense, os Poderes Executivo e Legislativo, em conjunto, tenham 

oportunidade de render suas homenagens a memória dos fundadores, diretores e musicistas 

que compuseram a corporação musical, e reconhecer o trabalho competente e dedicado dos 
que seguem escrevendo a sua história. Fundada em 10 de Abril de 1909 e declarada de 

utilidade pública em Julho de 1970 ao longo desses 104 anos de atividades, a par de 



encantar a todos que têm o privilégio de assistir suas sempre magníficas apresentações, a 

Banda Lira Itapirense tem prestado serviços de inestimável valor artístico e cultural à 
Itapira e dezenas de cidades da região. Seja abrilhantando eventos cívicos, festas populares, 

religiosas, ou se apresentando em concertos especiais, como Clássicos em Cena, Cantos da 

Primavera, Concerto com Kleiton e Kledir e Concerto Especial de 100 anos de sua 

fundação, com participação de artistas de nossa cidade, nossa Banda Lira é cada vez mais 
uma atração a parte, aguardada com expectativa por todos onde quer que se apresente. Não 

é sem razão que nos orgulhamos de sua centenária existência e aqui nos encontramos para 

homenagear desde seus fundadores, primeiros componentes e diretores, bem como os atuais 

dirigentes, músicos e colaboradores. Merecem todo o nosso reconhecimento e a nossa 
gratidão, por colocarem através da Banda Lira Itapirense o nome de Itapira em lugar de 

destaque no cenário artístico e cultural da região, de São Paulo e do Brasil. 

Tradicionalmente, a Banda Lira Itapirense teve enriquecida sua caminhada através dos 

tempos por músicos talentosos e dedicados, como esses que fazem hoje parte da corporação 
musical, e outros tantos que nela exibiram seus dons musicais no passado. Todos 

amplamente merecedores da nossa admiração e reconhecimento, a exemplo de seus 

regentes, aos quais rendemos nossas homenagens nesse momento na pessoa do maestro 

Maurício Perina, que tem realizado um trabalho extraordinário e digno dos maiores e mais 
sinceros elogios. Finalizando, quero ressaltar a importância de seguirmos cultuando valores 

da nossa terra como a Banda Lira Itapirense, para que possamos legar às futuras gerações o 

privilégio de contar e preservar essa constelação de músicos e colaboradores de primeira 

grandeza, verdadeiro patrimônio artístico e cultural Itapirense, paulista e brasileiro. Com a 
graça de Deus estaremos novamente aqui nos próximos anos, cumprindo as determinações 

legais da Lei Municipal 32/2009, mas muito mais que isso, dando uma demonstração 

patente do quanto nossa cidade e nosso povo valorizam, admiram e se orgulham da sua 

histórica e maravilhosa Banda Lira Itapirense. Parabéns, e meu muito obrigado a todos.” 
(Aplausos). A seguir, o cerimonial solicita a atenção de todos para que a Banda Lira 

Itapirense faça uma apresentação ao público presente. (Aplausos.) Isto feito, o cerimonial 

solicita a presença do Prefeito Municipal, Sr. José Natalino Paganini, do Presidente da 

Câmara Municipal de Itapira, Sr. Carlos Alberto Sartori, e do funcionário deste Legislativo 
e integrante da Banda Lira Itapirense, Sr. André Augusto Cavenaghi, para façam a entrega 

da Placa Comemorativa ao 104º Aniversário da Banda Lira Itapirense ao Presidente da 

banda, Sr. Luiz Fernando de Almeida, ao Vice-Presidente da banda, Sr. Mario Bazani e ao 

Diretor Artístico e maestro da mesma, Sr. Maurício Perina. (Aplausos). A seguir, faz uso da 
palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Senhor presidente, 

senhores vereadores, público presente, músicos, imprensa escrita e falada, boa noite. 

Autoridades, integrantes da Mesa Diretora, prefeito municipal, homenageados, boa noite. 
Gostaria de cumprimentar o Dido, funcionário desta Casa de Leis, que tão bem representa a 

Banda Lira Itapirense neste Poder Legislativo municipal. Hoje acordei às 04:19 da manhã 

devido ao estado febril de meu filho. Acompanhando esse estado e sabendo que não iria 

dormir pelo resto do dia, comecei a refletir sobre como seria meu dia e a importância do 
mesmo. Lembro-me que comecei a refletir sobre a Banda Lira de Itapira. Atualmente a 

banda está com 104 anos. Refleti sobre tudo aquilo que a banda já passou por esses longos 

104 anos de existência. Lembrei-me da 1ª Guerra Mundial, logo após a implantação da 

banda. Como foi aquilo? Muitas pessoas foram alegradas no passado. Também me lembrei 
da 2ª Guerra Mundial. Novamente a banda acabou sendo referência de cultura e distração. 

Eram momentos difíceis onde a guerra e a miséria estavam presentes nos dias de muitas 

pessoas. O Sr. Mário sabe do que estou falando. Refleti muito sobre a situação que a banda 

passou. A banda também passou pelos atos da ditadura. Existem homens músicos de grande 
sensibilidade. Foram impostas muitas situações difíceis a Banda Lira Itapirense. Nessa 

mesma linha de reflexão também acabei lembrando-me de que a banda passou pelas 



Diretas. A banda sempre esteve presente em nossos dias para alegrarmos cada vez mais. 

Lembro-me, quando jovem, que as aulas da banda eram realizadas na Casa da Cultura. Na 
época tentei ser um músico, mas acredito que não possuía dom para tal profissão. Vale 

ressaltar que sempre fui e sempre serei apreciador das músicas. Iniciei essa conversa 

falando de meu filho pelo seguinte motivo. A primeira coisa que me recordei em relação a 

Banda Lira foi que no passado, ainda quando criança, estava com meu pai na Praça 
Bernardino de Campos e pudemos constatar juntos uma apresentação da mesma. Foi um 

grandioso momento em minha vida. Meu pai passou a mesma situação com meu avô. 

Acredito que meu filho também passará pela mesma situação. Nesse mundo estranho e 

espinhoso, gostaria de agradecer a todos os integrantes da banda por serem a flor que nos 
faz felizes. Obrigado.” (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Presidente da Banda Lira 

Itapirense Sr. LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA: “Boa noite senhor presidente. Boa 

noite membros da Mesa Alta, a qual cumprimento em nome do prefeito municipal, Sr. José 

Natalino Paganini. Boa noite vereadores, público presente e imprensa. Em nome da família 
Banda Lira quero dizer que é uma honra para nós estarmos aqui recebendo esta 

homenagem. Gostaria de agradecer a todos os vereadores, em especial o vereador Sr. 

Carlos Alberto Sartori. Carinhosamente é conhecido como Carlinhos Sartori e é 

responsável por esta grandiosa e importante homenagem. Há alguns anos ele já vem nos 
apoiando e colaborando, onde se tornou um grande parceiro da banda. A você e a todos os 

vereadores deixo registrado o nosso muito obrigado. Quero rapidamente destacar alguns 

pontos ao longo desses 32 anos de minha participação à frente dessa grandiosa banda. Para 

mim já é um sonho realizado ter feito parte dessa banda totalmente renovada e jovem 
graças ao nosso maestro, Sr. Maurício Perina, que aceitou nosso convite e com seu talento e 

dedicação implantou a escola de música, sendo que hoje a mesma, graças a Deus, é um 

grande sucesso nos dias atuais. Ele, juntamente com os demais professores, abraçou a nossa 

causa. No início passamos por muitas dificuldades, mas não poderia deixar de destacar que 
o grande responsável pela existência da Banda Lira chama-se Mário Bazani. Ele aguentou e 

nos orientou nos momentos mais difíceis da banda. Quero agradecer o nosso prefeito, Sr. 

José Natalino Paganini, e o Secretário de Cultura, Sr. Marcelo Iamarino, por apoiarem o 

nosso trabalho. Quero agradecer a Rádio Clube de Itapira, aos jornais Tribuna, Cidade e 
Gazeta e ao Portal Megafone por divulgarem nossas apresentações. Hoje a banda vive um 

grande momento, pois conta com o apoio da Prefeitura Municipal e um grande parceiro 

chamado Laboratório Cristália. Deixo registrado meu agradecimento por confiarem em 

nossos trabalhos. Para finalizar, quero agradecer os pais dos alunos por confiarem em nós e 
em nosso trabalho. A todos os músicos e voluntários também deixo registrado meus 

agradecimentos. São pessoas que formam uma grande família. Boa noite e muito 

obrigado.” (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o maestro da Banda Lira Itapirense Sr. 
MAURÍCIO PERINA: “Boa noite a todos. Depois de tantas belas palavras procurarei não 

ser redundante. Agradeço primeiramente a Deus por esse grandioso momento que está 

sendo proporcionado a Banda Lira Itapirense. É um momento que passará a fazer parte de 

nossa história. Agradeço o presidente desta Casa, Sr. Carlinhos Sartori. É um grande amigo 
e autor do projeto. Também gostaria de agradecer o nosso prefeito municipal, Sr. José 

Natalino Paganini, e o nosso Secretário de Cultura, Sr. Marcelo Iamarino, por todo apoio 

disponibilizado a banda. Gostaria de deixar registrado meus agradecimentos aos 

funcionários desta Casa, pois os mesmos sempre nos atenderam muito bem, assim como os 
vereadores deste Legislativo. Agradeço a família Banda Lira em nome de todos os diretores 

da mesma. Sempre lutaram juntos para o bem da banda. É muito importante dizer que tudo 

é decidido pela diretoria. Sempre procuramos o que é de melhor para a banda e a 

comunidade. Aos professores e integrantes da equipe administrativa deixo registrado meus 
sinceros agradecimentos. Não poderia deixar de agradecer a todos os parceiros da banda. 

Esse patrocínio disponibiliza muitas situações positivas. A escola de música completará 14 



anos de existência. Lembro-me que no passado a banda possuía apenas 17 músicos. Os 

trabalhos começaram a serem realizados com muita luta e dedicação. Sempre disse que os 
trabalhos foram iniciados como projeto profissional e logo se tornou em projeto de vida. 

Hoje sou cidadão Itapirense graças a esta Casa de Leis. Com o passar dos anos o nível da 

banda atingiu elevados pontos técnicos. Lembro-me que fomos homenageados por 

grandiosos maestros do Brasil. A Banda Lira Itapirense é um grupo amador. Fizemos 
muitas apresentações. Cerca de 2 mil pessoas participam de cada concerto da banda. 

Trabalhamos muito para crescermos cada vez mais. A escola de música somente possuía 2 

professores. Graças ao apoio de muitas pessoas essa situação é bem diferente. São nove 

núcleos de ensino espalhados pela cidade. É um trabalho muito importante. Atualmente é 
oferecido cerca de 14 cursos diferenciados. A Banda Lira realiza cerca de 60 apresentações 

anuais. A expectativa desse ano é de que esse índice possa crescer ainda mais. Baseado 

nessas situações, acredito que a Banda Lira Itapirense crescerá cada vez mais. Muitas 

pessoas serão beneficiadas. Agradeço, em especial, os músicos e a todos aqueles que se 
fazem presentes nesta sessão. Espero que a banda atenda mais e mais alunos. Obrigado e 

boa noite.” (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Prefeito Municipal Sr. JOSÉ 

NATALINO PAGANINI: “Boa noite a todos. Quero saudar o nosso presidente, Sr. 

Carlinhos Sartori, o presidente da Banda Lira Itapirense, Sr. Luiz Fernando Almeida, o 
maestro Maurício, autoridades que se fazem presentes, público presente. Quero saudar os 

vereadores e nosso Secretário de Cultura, Sr. Marcelo Iamarino. Quero saudar, com a 

permissão de todos, o nosso querido amigo Arlindo Belini e a Sra. Darci. É um prazer 

poder revê-los. Senhoras e senhores. Poucas cidades do Estado de São Paulo contam com 
corporações musicais centenárias como a nossa Banda Lira. Se fosse possível fazer esse 

levantamento, acredito que chegaríamos a um número muito reduzido. Mais que isso, a 

nossa Banda Lira Itapirense está completando 104 anos de existência. Nesta noite, graças a 

iniciativa da Câmara Municipal, esta homenagem está se concretizando. A razão de uma 
corporação musical existir a muito tempo é de suma importância para a comunidade. Em 

nosso caso a Banda Lira Itapirense se transformou em um verdadeiro patrimônio público. É 

uma autêntica pérola cultural que cultivamos em nosso dia-a-dia. Assim sendo, tem 

reconhecimento de todos por sua presença artística ilimitável, por sua sensibilidade musical 
extraordinária e por seu acervo de musicistas de primeira linha. Nossa Banda Lira 

Itapirense não é centenária por acaso unicamente porque resistiu ao tempo. É centenária e 

chega aos 104 anos por conta de suas qualidades insuperáveis e também pelo seu 

dinamismo e integração junto a comunidade. Ao longo de sua história sempre se pautou 
pela formação primorosa de seus integrantes. Para isso contou com maestros como Lafaiete 

Vieira, Antonio Rodrigues Gomes, Américo Passarella, João Brandão Junior, Maurício José 

Bazani, Florindo Natal Fadel e agora o atual Maurício Perina. O apoio da sociedade 
consolidou-se através de sua transformação em entidade autônoma hoje presidida por Luiz 

Fernando de Almeida. Com o talento de seus condutores, de seus dirigentes e de seus 

músicos renovou-se ao longo de todo esse tempo. Hoje a Banda Lira Itapirense é uma 

referência não só apenas municipal, mas com muito orgulho regional, estadual e podemos 
com toda tranquilidade por todo o nosso país. É presença indispensável em qualquer 

acontecendo de primeira grandeza em nossa cidade. Com isso amplia sua presença na 

população e firma-se cada vez mais como corporação musical modelo para o Estado de São 

Paulo. Fico feliz em saber que nós temos um grupo de voluntários que comanda 41 
integrantes em nossa querida Banda Lira. Mais feliz ainda fico em saber que nove núcleos 

de ensino estão espalhados em nossa querida Itapira. Totaliza-se 416 integrantes. Que 

orgulho. Que maravilha. Pede-se muita Segurança ao Executivo. Fala-se que devemos 

aumentar os 84 efetivos da Guarda Municipal e os 95 da Polícia Militar, assim como os 
investigadores da Polícia Civil, mas acredito que também devemos trabalhar com muito 

carinho através de nossa Secretaria de Cultura e da Câmara Municipal. Sei que muitos 



desses 416 integrantes iniciaram os estudos na Banda Lira aos 6 anos de idade. Somos 

eternos aprendizes independente de nossa idade. No início do ano chegou uma solicitação 
referente ao aumento do subsídio da Banda Lira. Por unanimidade os nossos vereadores 

aprovaram o projeto. Acredito que vocês necessitam de mais. Vamos trabalhar juntos para 

alcançarmos maiores benefícios. Estamos iniciando um trabalho, juntamente com a 

participação de todos os vereadores, para que possamos adquirir mais recursos a fim de que 
a sede seja ampliada. É um compromisso que assumi durante o nosso dia-a-dia. Vamos 

conseguir, pois vocês necessitam e merecem tal beneficio. Quero parabenizar todos os 

integrantes da Banda Lira. Parabéns ao Legislativo Itapirense. Precisamos trabalhar cada 

vez mais para que a Educação, Saúde, Segurança, Cultura, dentre outros setores, sejam 
melhorados. São as molas mestres de nossa cidade. Parabéns a todos e que a nossa querida 

Banda Lira Itapirense continue distribuindo cultura, arte e felicidade a todos por muitos e 

muitos anos. Boa noite e obrigado.” (Aplausos) Isto feito, o cerimonial novamente solicita a 

atenção de todos para que a Banda Lira Itapirense faça mais uma apresentação ao público 
presente. (Aplausos). A seguir, o cerimonial solicita a presença do Diretor Municipal de 

Cultura, Sr. Marcelo Dragone Iamarino, para que faça a entrega de uma lembrança a Sra. 

Amélia Aparecida Felício, integrante da secretaria da Banda Lira Itapirense. (Aplausos). Da 

mesma forma, o cerimonial solicita a presença do presidente da Câmara Municipal, Sr. 
Carlos Alberto Sartori, para que conceda uma justa homenagem a esposa do maestro, Sra. 

Iara Ribeiro. (Aplausos). Ato contínuo, o cerimonial solicita a presença do Sr. Prefeito 

Municipal, Sr. José Natalino Paganini, para que faça a entrega de uma lembrança a Sra. 

Maria Tereza Pugina Bazani. (Aplausos). A seguir, são executadas algumas apresentações 
pela Banda Lira Itapirense. 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. 


