
Ata da 8ª Sessão Solene, realizada aos 30 dias do mês de  

Agosto de 2013, para as outorgas dos Títulos de Cidadania Itapirense aos ilustres 

senhores Luis Antônio da Silveira Campos e Sérgio Augusto Monteiro dos Santos. 

Iniciando a Sessão, o Assessor de Relações Públicas, 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 ex-prefeito municipal de Itapira, 

Sr. David Moro Filho e o ex-vereador de Itapira, Sr. Luis Henrique Ferrarini. Ato seguinte, 

o cerimonial solicita a presença no plenário dos ilustres homenageados a saber: Sérgio 
Augusto Monteiro dos Santos e Luis Antônio da Silveira Campos. 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, Joilson Batista Militão da 

Silva, 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: Ordem dos Advogados do Brasil; Thomaz Antônio de 

Moraes: Manifestação de agradecimento pelo honroso convite e justificativa de ausência 

da presente sessão solene. José Natalino Paganini: Manifestação de agradecimento pelo 
honroso convite e justificativa de ausência devido a compromissos anteriormente 

agendados. César Augusto da Silva: Manifestação de agradecimento pelo honroso convite 

e justificativa de ausência devido a compromissos anteriormente agendados. Rafael 

Donizete Lopes: Justificativa de ausência da presente sessão de outorga de Título de 
Cidadania Itapirense e manifestação de congratulações aos respectivos homenageados. A 

seguir, o Sr. Presidente solicita a execução do Hino Nacional. Continuando os trabalhos, o 

Sr. Presidente CARLOS ALBERTO SARTORI faz uso da palavra: Dignas autoridades 

componentes da Mesa Diretora. Excelentíssimos companheiros vereadores. Ilustríssimos 
homenageados, Sr. Sérgio Augusto Monteiro dos Santos e Sr. Luis Antônio da Silveira 

Campos. 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 
nos acompanham pelo site da Câmara, ouvintes da Rádio Clube, senhores e senhoras. Boa 

noite! Venho a esta tribuna para compartilhar com vocês a minha alegria. Sentimento este 

movido pela ocasião desta solenidade, que entrega merecidamente dois títulos de cidadania 

itapirense a pessoas dignas de nosso respeito, reconhecimento e, acima de tudo, gratidão. 
Esses dois senhores estão aqui por merecimento. Estão hoje nesta Casa de Leis recebendo a 

mais alta honraria deste Legislativo por tudo que fizeram por nossa terra, mesmo não tendo 

nascido aqui. Hoje não serão apenas congratulados, ou receberão uma homenagem. O que 
me alegra não é o repasse do conteúdo material, da placa que eterniza o decreto que lhes 

concede o título de cidadania. O que realmente de me deixa feliz e com sentimento de 

dever cumprido, é que hoje os senhores são legitimados pelo povo de Itapira, por meio 

deste Poder Legislativo, como filhos legítimos da nossa terra. Gostaria de dizer que tive a 
grande oportunidade de apresentar ao plenário o Projeto de decreto que outorga um dos 

títulos desta noite, e que desencadeou a série de processos dentro desta Casa de Leis, e em 

cumprimento ao que foi decidido pelo douto Plenário chegamos a este evento. Sr. Luis 

Antonio da Silveira Campos, casado com a Sra. Maria Filomena Silveira Munhoz Campos, 
teve dois filhos, Raquel e Patrícia. Há mais de 30 anos o senhor tomou a decisão de se 

radicar em Itapira. Naquele momento Itapira ganhou um grande homem, capaz de nos 

proporcionar um trabalho que ajudou a nossa cidade a progredir. Atuou na vinda e na 

montagem da Sinatex em Itapira lá nos idos anos de 1982, tendo ainda atuado no terceiro 
setor, sendo inclusive membro do Rotary Clube de Itapira. Desde 1988 como gerente 

industrial da empresa Irmãos Caio, seria muito pouco este tempo para falar sobre seu 



brilhante trabalho, mas gostaria de deixar claro que o conheço de perto e sei da tua 

capacidade e brilhantismo. Da mesma forma, conheço o trabalho do Dr. Sérgio Augusto 
Monteiro dos Santos. Casado com a Sra. Angela Almeida, com quem teve dois filhos 

Felipe e Patrícia. Nascido em Poços de Caldas, nos deu o presente de tomar Itapira como 

cidade para viver também há mais de 30 anos, quando chegou neste município em 1986 

para trabalhar no Instituto Bairral de Psiquiatria. Da mesma forma, o tempo que tenho é 
muito pouco para falar deste grande homem. Dr. Sérgio Augusto teve destacada atuação na 

área psiquiátrica do Bairral, sendo coordenador responsável pela equipe multidisciplinar do 

setor Mirante, especializado no diagnóstico da depressão. Foi ainda médico do ambulatório 

de Saúde Mental entre os anos de 1992 e 2002, integrante do Centro de Estudos do hospital 
e membro do Comitê de Pesquisas. Foi mais longe ainda, sendo autor de artigos específicos 

em psiquiatria e principal incentivador do SOS de Itapira. Gostaria de dizer aos dois 

homenageados desta noite, que seus dignificantes currículos, me permite asseverar que 

estamos neste ato, ainda que modestamente diante das suas enormes folhas de serviços 
prestados à cidade de Itapira, retribuindo com admiração e imensa gratidão o muito que já 

realizaram, e, certamente, ainda realizarão por seus agora irmãos Itapirenses de fato e de 

direito. Seus méritos e a magnitude da importância do seu trabalho em benefício de toda a 

nossa comunidade conduziram ao posicionamento unânime desta edilidade, que se orgulha 
agora de lhes outorgar solenemente, como determinam as regras legais e regimentais da 

Casa, seu mais que merecido Título de Cidadão Itapirense. Gostaria de agradecer aos 

nobres vereadores pela aprovação unânime dos projetos de Decreto Legislativo que ora nos 

permite concretizar tão justo reconhecimento aos ilustríssimos Dr. Sérgio Augusto 
Monteiro dos Santos e Sr. Luis Antônio da Silveira Campos. Para finalizar, gostaria de 

parabenizar seus familiares, e enfatizar que esta homenagem é muito pequena, porém 

sincera a tudo que fizeram por nossa cidade, que a partir de hoje também é a sua cidade, 

pois Itapira lhes acolheu quando vocês decidiram tomá-la como lar. Meu muito obrigado a 
todos! Felicidades e boa noite a todos.” (Aplausos). Ato contínuo, o Presidente da Casa, Sr. 

Carlos Alberto Sartori, juntamente com o ex-vereador de Itapira, Sr. Luis Henrique 

Ferrarini, entregam o Título de Cidadania Itapirense ao Sr. Luis Antônio da Silveira 

Campos. (Aplausos). A seguir, faz uso da palavra o homenageado Sr. LUIS ANTÔNIO 

DA SILVEIRA CAMPOS: ““Excelentíssimo senhor presidente desta Câmara, senhores 

vereadores, autoridades, senhoras e senhores. Boa noite a todos. É com muita emoção que 

compareço a esta Casa para receber o honroso Título de Cidadão Itapirense. Aqui cheguei 

há exatos 30 anos para começar uma nova vida. Amparense de nascimento e Itapirense de 
coração e orgulho graças ao carinho de pessoas que me acolheram como filho e irmão. Saí 

de minha cidade com minha esposa em um momento decisivo para as nossas vidas para 

construir o nosso futuro em uma terra cheia de generosidade, trabalho e ética. Senhoras e 
senhores, quero neste momento solene e de tanta emoção agradecer as pessoas responsáveis 

por essa honraria e garantir que tudo farei com o meu trabalho, amizade e dedicação para 

retribuir a essa terra a imensa felicidade que me proporcionaram nesse momento. Muito 

obrigado a todos e boa noite.” (Aplausos). Da mesma forma, o Presidente da Casa, Sr. 
Carlos Alberto Sartori, juntamente com o Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima, 

entregam o Título de Cidadania Itapirense ao Sr. Sérgio Augusto Monteiro dos Santos . 

(Aplausos). A seguir, faz uso da palavra o homenageado Sr. SÉRGIO AUGUSTO 

MONTEIRO DOS SANTOS: ““Excelentíssimo senhor vereador Carlos Alberto Sartori, 
presidente desta solenidade, senhores vereadores, demais autoridades, meus amigos que me 

prestigiam nesta noite, meus familiares, boa noite. Esse ato nobre de me proporcionar essa 

alegria veio de Maria Helena Francisco. É uma pessoa exemplar em generosidade que teve 

a ideia dessa gentileza a quem devo gratidão pela demonstração dessa grande atenção e 
amizade. O meu agradecimento para o vereador Carlos Alberto Sartori que teve a iniciativa 

de propor meu nome para que recebesse o Título de Cidadão Itapirense. Carlinhos, como 



carinhosamente o chamamos, foi colega de trabalho na Fundação Bairral demonstrando ser 

na convivência o que hoje sabemos de si. Inteligente, cordial, participativo e sempre 
preocupado com o bem estar das pessoas. Cativou a todos nós com sua alegria, amizade e 

espírito de companheirismo. Agradeço a Câmara de Itapira e indistintamente a todos os 

vereadores por terem aprovado o meu nome. Agradeço a presença de todos vocês. Sei que 

muitos tiveram que sacrificar os seus compromissos para estar aqui. Essa honraria que 
recebo tem muito mais valor porque posso dividir esse momento de conquista com amigos 

queridos como vocês. Sinto-me honrado e emocionado por receber o Título de Cidadão 

Itapirense. Considero esse momento um dos mais importantes de minha vida. Em 1986, há 

exatamente 27 anos, deixava minha terra natal, Poços de Caldas, para residir em Itapira. 
Motivado, iniciei meu trabalho como médico assistente da Fundação Bairral, onde exerço 

minha profissão até o presente. Posso, com orgulho, dizer que todos os setores por onde 

passei nesse magnífico instituto que o trabalho mais gratificante foi o ambulatório de Saúde 

Mental que presta atendimentos externos a nossa comunidade, onde por anos compartilhei 
com o Dr. José Carlos Salzani esta missão de ajudar pessoas realmente necessitadas. De 

importância também, as verdadeiras amizades constituídas com os companheiros de 

jornada como aqui destaco o Sr. José Antonio Zago com quem aprendi a valorizar o 

trabalho e o amor ao próximo. Em Itapira cresceu meu filho Felipe, quem me aproximou 
seus colegas de escola e familiares, constituindo hoje os vínculos sociais que mantemos, 

aonde percebemos desfrutar de considerações, de amizades e grande acolhimento. Ao 

finalizar, quero destacar a importância de minha mulher Ângela, uma companheira de todos 

os momentos. Obrigado a todos pelo carinho, pela amizade e por estarem aqui 
comemorando comigo. Muito obrigado.” (Aplausos). 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. 

 

 

 


