
Ata da 9ª Sessão Solene, realizada aos 27 dias do mês de  

Setembro de 2013, para a outorga do Título de Cidadania Itapirense ao ilustre senhor 
Antônio Celidônio Ruette. 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, DÉCIO DA ROCHA 

CARVALHO E JULIANO FELICIANO. Ato contínuo, são convidados para compor a 

Mesa Principal o Sr. Dr. José Antonio Barros Munhoz, Deputado Estadual, Sr. José 

Natalino Paganini, Prefeito Municipal de Itapira, Sra. Sônia Paganini, Presidenta do Fundo 

Social de Solidariedade de Itapira, Sr. David Moro Filho, ex-prefeito municipal de Itapira. 
Isto feito, o cerimonial solicita a presença no plenário do ilustre homenageado a saber: 

Antônio Celidônio Ruette. 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: Wilson 

Fard Casseb: Impossibilitado de comparecer a tão justa homenagem transmita ao 

homenageado os nossos sinceros abraços e cumprimentos. José Carlos Marino: Honrado 
pelo convite e impossibilitado de comparecer parabenizo aos nobres edis desta Câmara pela 

feliz, justa e meritória homenagem que prestarão ao Sr. Antônio Celidônio Ruette que 

ocorrerá no dia 27 próximo. Marcos Crippa: Manifestação de agradecimento pelo honroso 

convite e justificativa de ausência da presente sessão solene devido a compromissos 
anteriormente agendados. João Geraldo Ruette e Família: Prezado senhor presidente, 

parabenizamos a Câmara de Vereadores de Itapira pela justa homenagem prestada ao Sr. 

Antonio Celidônio Ruette. Agradecemos imensamente o convite, todavia estamos 

impossibilitados de comparecer por compromissos anteriormente assumidos. Cordiais 
saudações. Carmen Ruette de Oliveira: Impedida de comparecer a solenidade do dia 27 

deixo meus parabéns ao meu querido irmão Antônio pela justa homenagem recebida e 

agradeço seu inestimável trabalho realizado durante 30 anos junto a nossa família, dando 

continuidade à esplendida obra de Virgolino de Oliveira. Com carinho. Carmen Ruette de 

Oliveira: Parabéns à família da querida cunhada Deca por essa magnífica homenagem. 

Beninho Dalto e Lurdinha: Impossibilitado de estar presente, desejamos parabéns com 

nosso carinhoso abraço. Sociedade hispano-brasileira de assistência, instrução e recreio 

de Catanduva; Dr. Alberto Lahós de Carvalho: Manifestação de congratulações e 
carinho ao homenageado Antônio Celidônio Ruette. Câmara Municipal de Catanduva; 

Vereador Marcos Crippa: Justificativa de ausência da presente sessão de homenagem. 

Informa, ainda, que o nobre edil Dr. José Alfredo Luiz Jorge estará representando o Poder 
Legislativo deste município. Prefeitura Municipal de Catanduva; Geraldo Vinholi: 

Satisfação pelo honroso convite e justificativa de ausência devido a compromissos do 

ofício. Informa, ainda, que o nobre edil Dr. José Alfredo Luiz Jorge estará representando o 

Poder Executivo deste município. Federação das Academias de Letras e Artes do 

Estado de São Paulo; Conde Thiago de Menezes: Infelizmente por motivos de saúde não 

poderei fazer-me presente à justa sessão solene em que a egrégia Câmara Municipal de 

Itapira lhe outorga a cidadania de nossa Linda e Panorâmica Itapira. Aceite meus votos de 

sucesso, sempre, abraçando-o, junto aos meus, também seus conterrâneos ararenses da boa 
estirpe, efusivamente. Cordiais saudações. Hélia Regina Pichotano: Manifestação de 

agradecimento pelo honroso convite e justificativa de ausência da sessão solene devido a 

compromissos anteriormente assumidos. José Aparecido da Silva: Satisfação de acusar o 

recebimento do convite e justificativa de ausência da presente sessão devido a 
compromissos agendados anteriormente. Arlindo Bellini: Venho por meio deste agradecer 

o honroso convite a realizar-se no dia 27. Pela deferência à minha pessoa transmito os 



sinceros agradecimentos a V.S., extensivos a todos os nobres vereadores que fazem parte 

desta egrégia Casa de Leis. César Augusto da Silva: Agradecimento pelo honroso convite 
e justificativa de ausência da presente sessão solene devido a compromisso na mesma data 

assumido. Décio da Rocha Carvalho: Agradecimento pelo honroso convite e justificativa 

de ausência da presente sessão solene devido a compromisso na mesma data assumido. 

Juliano Feliciano: Agradecimento pelo honroso convite e justificativa de ausência da 
presente sessão solene devido a compromisso na mesma data assumido. 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 

presentes, já citadas pelo cerimonial. Excelentíssimo Membros da Mesa Diretora. 
Excelentíssimos companheiros vereadores. Prezado e ilustre homenageado, merecedor não 

só do Título de Cidadania - honraria maior da nossa Casa Legislativa - que lhes 

entregaremos em instantes, mas também e principalmente da nossa eterna gratidão, respeito 

e admiração pelos inestimáveis e relevantes serviços prestados à comunidade Itapirense. 
Representantes da imprensa. Senhores, Senhoras, jovens que nos honram com suas 

presenças nesta Sessão Solene. Reservou-me o destino e o apoio dos meus nobres pares, a 

subida honra de estar ocupando, neste momento, a presidência desta Casa, quando o povo 

de Itapira, por seus lídimos representantes, presta esta homenagem a um dos seus mais 
ilustres membros que por aqui passaram. A concessão do título de cidadão Itapirense ao Dr. 

Antônio Celidônio Ruette não é simplesmente uma homenagem, é o reconhecimento e 

gratidão a quem, vindo de outras terras, como muitos, aqui deitou raízes, criou seus filhos, e 

na labuta diária ao lado da venerável irmã Dona Carmen e outros irmãos, impulsionou a 
grande empresa açucareira, orgulho de Itapira e que tantos benefícios traz à sua gente. 

Forjando sua luta nos embates diários do ideal que abraçou com denodo, seguiu os passos 

do pai na sacrossanta missão do magistério, semeando nos espíritos jovens a semente do 

saber. Espírito empreendedor, adentrou depois à seara das leis, formando-se advogado, 
brandindo com vigor a espada flamejante do Direito na defesa das causas justas, 

temperando com o aço fino da altivez dos bandeirantes o caráter intrépido de um homem 

talhado para o sucesso. Agregando-se aos homens de bem de Itapira, respondeu pronto 

quando convocado para a vida pública e lançou-se de corpo e alma aos embates da boa 
política. Guindado à vereança em várias legislaturas, honrou este Parlamento à conta do 

brilho de sua cultura e da inflamada oratória, empolgado com as causas que diziam respeito 

aos interesses do município. Cavalheiro no trato com os colegas da Edilidade, intransigente, 

mas respeitoso na defesa de seus pontos de vista, acabou por granjear a simpatia e o 
respeito de todos. Divergências políticas nunca foram obstáculos ao entendimento e a 

convergência para o fim comum a que aspiram todos os homens de boa índole, que se 

traduz na busca de soluções que mais interessam à coletividade. Essa sempre foi a posição 
marcante do Dr. Antônio Celidônio Ruette. Nunca cedeu às pressões e nem se deixou 

seduzir pelo riso falso da lisonja. Preferiu sempre a austeridade no trato da coisa pública, e 

deu mostras sobejas disso quando exerceu a presidência desta Casa, ombreando-se entre as 

figuras ilustres que por aqui passaram. Podemos dizer com firmeza e segurança que 
ninguém tem o direito de arranhar a personalidade do nosso ilustre homenageado, tanto 

mais que ele nunca foi um político vulgar, dando apenas a um partido ou a uma causa o 

valor intelectual do seu nome. O Dr. Antônio foi um militante, e, entre os militantes, 

porventura aquele que exerceu nos meios políticos de Itapira uma ação penetrante e vasta. 
O seu espírito pairava alto de mais para se envolver em meandros obscuros e equívocos. 

Librou-se em alturas que só as águias atingem e que são inacessíveis às aves canoras de 

plumagem às vezes brilhante e acetinada. Ao se lançar à política, o grande passo estava 

dado. A sua iniciação na causa popular de Itapira era de fato, e, desde então, começa para 
nosso homenageado uma agitada carreira, em que o progresso das ideias, conjugadas ao 

mais puro sentimento de seu acendrado amor à terra que o acolheu, não podia ter um 



intérprete mais eloquente e mais fiel. Herdou, com a voz forte de seus pais, impregnada de 

puros sentimentos cristãos, a certeza de que é necessário possuir a coragem da verdade para 
ter o direito de bradar com altivez em prol das causas merecedoras do aplauso de seus 

concidadãos. Tenho o testemunho de muitos homens de seu tempo que o Dr. Antônio 

Ruette procurou sempre influir na boa marcha das administrações municipais, tamanho era 

o prestígio da sua forte individualidade, da sua indiscutível autoridade moral. Foi assim que 
deu seu fervoroso concurso às grandes realizações que marcaram os destinos desta cidade, 

enfileirando-se ao lado de todos os que queriam engrandecer Itapira. Divergiu, por vezes, 

de alguns atos emanados de autoridades e de correligionários; dissentiu de certos gestos, de 

determinadas medidas, ou de determinadas atitudes dos governantes, dos partidos. Mas isso 
equivalia ao repúdio de ideias no combate dos quais, entre nós, não houve um intérprete 

mais apaixonado e brilhante. Pôde ser severo com partidos, com seitas, com homens, porém 

do ideal democrático nunca descreu. Se houve quem procurou desfigurar a sua austera 

figura de homem polido, bom pai de família e bom amigo, esqueceu-se de que 
amesquinharam gratuitamente o seu caráter. Gostaria de repetir, Dr. Antônio Ruette, que 

esta solenidade não marca simplesmente uma homenagem, como algo gracioso e vazio. 

Esta homenagem marca com tintas indeléveis o reconhecimento de um povo que sabe 

agradece aos que deram mostras do inegável desejo de servir. Só lamentamos que esta 
homenagem tenha demorado tanto, o que, contudo, não deslustra o significado que o povo 

de Itapira empresta a este ato. O senhor, Dr. Antônio, pode dizer, como o fez um dos varões 

de Plutarco, que deixou a cena política de Itapira, mas levou consigo os nossos aplausos. 

Conhecido provérbio latino, proclamado pela sabedoria dos romanos, diz que quem não 
vive para servir, não serve para viver. O senhor serviu ao Povo de Itapira, na vida pública e 

nas campanhas edificantes através do Rotary Club, em benefício dos mais pobres. Portanto, 

viveu e vive para servir, o que podemos concluir que serve para viver. Parabéns Dr. 

Antônio Celidônio Ruette! O senhor é um dos nossos. E dos mais ilustres. Seus 
concidadãos itapirenses o saúdam. Vida longa em nosso meio. Muito obrigado!” 

(APLAUSOS). Ato contínuo, o Assessor de Relações Públicas convida o Presidente deste 

Legislativo, Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori, juntamente com o Prefeito Municipal de 

Itapira, Sr. José Natalino Paganini, e o Deputado Estadual, Sr. Dr. José Antonio Barros 
Munhoz, para que façam a entrega do Título de Cidadania Itapirense ao Sr. Antônio 

Celidônio Ruette. (APLAUSOS). A seguir, faz uso da palavra o Sr. JOSÉ ALFREDO 

LUIZ JORGE: “A pátria não é ninguém. São todos. E cada um tem no seio dela o mesmo 

direito a ideia, a palavra e a associação. A pátria não é um sistema, nem uma seita, 
nenhuma forma de governo. É o céu, o solo, o povo, a tradição, a consciência, o lar, o berço 

dos filhos e o túmulo dos antepassados. É a comunhão da língua, da lei e da liberdade. Essa 

frase histórica lapidada pelo mestre Rui transfere aos homens públicos desta Casa. Quero, 
na pessoa do senhor presidente, nosso autor na consequência dos anos, como não existe o 

acaso, agradecer a realização desta solenidade. Itapira, senhor presidente, terra abençoada 

de homens honrados que aqui estão presentes, tem a grandeza e o vislumbre espiritual de 

trazer a história viva desta própria cidade na pessoa de seu novo filho. Aqui aportou em 
1926. Nasceu em Araras, mas ao lado de tantos outros homens públicos trouxe a grandeza 

de um representante histórico chamado Antonio Barros Munhoz. Orgulho de São Paulo e 

de Itapira. Tive o privilégio de conviver com este homem público. Não gosto que me 

chamem de político, pois político brasileiro mente, promete e não cumpre. Homem público 
em sua essência como Barros Munhoz engrandeceu a Assembleia com o seu mais alto 

cargo hierárquico. Foi presidente da Assembleia Legislativa de nosso Estado. Na sua 

pessoa, Barros, gostaria de saudar todas as autoridades que marcam presença nesta Casa. 

Em nome da Sra. Sônia, gostaria de saudar todas as mulheres que se fazem presentes nesta 
linda solenidade. Quero dizer aos senhores que Antônio Celidônio Ruette não é somente 

cidadão Itapirense. Antônio Celidônio Ruette, para orgulho de Catanduva, também é 



cidadão Catanduvense por méritos acumulados em sua essência de vida. Querem conhecer 

Antônio Celidônio Ruette é somente chegar e dizer: “Dr. Antônio, tenho um projeto de vida 
que visa a criança até um ponto.” Caso não seja dessa forma não obterá dele nenhum apoio. 

Ele quer a formação da cidadania. O professor sabe disso, pois ele é o fundador do xadrez 

em Catanduva e já é campeão com 17 anos. Vejo várias pessoas importantes nesta Casa de 

Leis. Ao saudá-lo, Sr. Antônio, estou fazendo em memória da Dª Maria de Lourdes Porto 
Ruette, onde tantos anos esteve ao seu lado. Foi artista plástica e professora desta cidade. 

Lembramos com saudade de se pai Antonio e Dª Julia Luiz Ruette. Ao saudá-lo levo os 

meus olhos a sua história de vida e aos cinco herdeiros. Falar de vossa excelência é falar de 

sua história de vida. É falar de Antônio Ricardo Porto Ruette e de sua cônjuge Luiza. É 
falar de Regina Maria Porto Ruette e de Amir Aspásio. É falar de Silvia Helena. É falar de 

Carmen Lucia Porto Ruette cônjuge de Vladmir. É falar de Antônio Eduardo Porto Ruette e 

de sua esposa Margarete Ruette. É falar de seus ilustres irmãos. São muitas pessoas ligadas 

a você. Queria louvar a Deus por esse momento para que vossa excelência sinta em seu 
peito o que está nesta bandeira paulista. Vossa excelência sempre conduziu e nunca foi 

conduzido. Vossa excelência não recebe nesta oportunidade a honraria mais alta de Itapira 

por acaso. Não existe o acaso. Vossa excelência recebe o que plantou. Chegou até ser 

suplente de senador. Vossa excelência é nosso emulo da APAE. Vossa excelência conduziu 
a Associação Comercial de Itapira como conduziu a Associação Comercial de Catanduva 

com maestria e eficiência. Vossa excelência, Dr. Antônio, se identifica com as crianças. 

Graças a você grande parte da juventude Catanduvense tem um futuro promissor. Deixo 

registrada esta frase do poeta Gonçalves Dias: “A vida é uma luta renhida que os fracos 
abatem e os fortes exaltam.” Vossa excelência é um forte. Dr. Antonio Celidônio Ruette 

não é somente forte, mas sim um grande exemplo para as gerações do ontem, hoje e 

sempre. Itapira recebe a nossa eterna gratidão por ter feito justiça a um justiceiro brasileiro. 

É um Brasileiro com B maiúsculo. Temos orgulho de ser seu amigo. Sou autor do livro de 
Direito Eleitoral; Causas Legais e Inexigibilidade. Peço ao nobre companheiro deputado 

Barros Munhoz para que entregue ao presidente desta Casa um exemplar do livro. É uma 

obra que também recebeu o apoio de Antônio Celidônio Ruette. Deixo a certeza de que 

Jesus, em sua infinita bondade, haverá de continuar dando aos homens públicos de Itapira 
uma das maiores pilastras da existência humana, ou seja, a gratidão e o reconhecimento. 

Parabéns.” (APLAUSOS). A seguir, faz uso da palavra o Prefeito Municipal de Itapira Sr. 

JOSÉ NATALINO PAGANINI: “Boa noite a todos. Senhor presidente da Câmara 

Municipal de Itapira, Sr. Carlos Alberto Sartori. Senhor Deputado Barros Munhoz, líder do 
governo na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Senhor Antônio Celidônio 

Ruette, grande homenageado da noite. Em seu nome gostaria de saudar a todos que se 

fazem presentes nesta solenidade. Senhor José Alfredo, vereador de nossa cidade amiga de 
Catanduva. Em seu nome gostaria de saudar a todos os vereadores presentes. Gostaria de 

saudar minha esposa Sônia, presidenta do Fundo Municipal de Solidariedade. Também 

gostaria de saudar o nosso amigo David Moro Filho. Em seu nome gostaria de saudar o 

público presente. Em nossa vida sempre encontramos pessoas que se destacam por uma 
habilidade especial. Um talento inusitado. Uma simpatia incomparável ou uma dedicação a 

alguma causa nobre. Hora ela se destaca por uma daquelas qualidades, hora por outras 

delas. Na noite de hoje temos a felicidade e a incomum oportunidade de homenagear uma 

pessoa que soma qualidades em si mesma, que se destaca não por um atributo, mas pela 
coesão de vários deles a um só tempo. Antônio Celidônio Ruette, que hoje recebe o Título 

de Cidadão Honorário de Itapira graças a uma feliz iniciativa desta Casa de Leis. É o 

homem plural de que nos fala a sociologia reunindo em si mesmo as determinantes da ação. 

Não é apenas empresário. Não se amoldou unicamente ao modelo tradicional de cidadão 
político, não se fechou no papel de professor, não se retraiu unicamente à atividade de 

apoiador das causas de Itapira e de diversas outras cidades do Estado. Ao contrário, fez 



tudo isso simultaneamente com maestria. Desta forma, distribuiu seu talento e sua 

capacidade de trabalho para inúmeros veios das comunidades em que esteve presente, 
ajudando a crescer, a prosperar e criou condições mais dignas para todos os seus 

componentes. Na visão mais clássica da filosofia política, Antônio Celidônio Ruette, somou 

as características do político com a do intelectual de maneira precisa. Enquanto o político é 

aquele que se ocupa e o intelectual é aquele que se preocupa, ele se preocupou e se ocupou 
em criar melhores condições de vida, de trabalho e de conhecimento para todos aqueles 

com quem conviveu e convive. Nesta caminhada teve ao seu lado a figura iluminada, 

também professora e intelectual, Sra. Maria de Lourdes Ribeiro Porto Ruette, com quem 

formou uma família modelar. Hoje, logo após esta solenidade, teremos a oportunidade de 
conhecer mais da vida de Maria de Lourdes Ribeiro Porto Ruette. Queremos abrir a 

exposição na Casa da Cultura João Torrecillas Filho. Só podemos parabenizar a Câmara 

Municipal de Itapira pela magnífica iniciativa de homenagear Antônio Celidônio Ruette 

que exerceu neste plenário dois mandatos de vereador marcados pela qualidade de seu 
trabalho legislativo. Antônio Celidônio Ruette, homem plural, cidadão à frente de seu 

tempo e portador de inúmeras características construtivas passa, a partir de agora, a ter mais 

uma qualidade significativa e enaltecedora para todos nós. A de cidadão Itapirense. 

Parabéns, amigo de Itapira, amigo de trabalho, amigo de todos. Parabéns aos seus 
familiares. Parabéns a todos. Felicidades Antônio Celidônio Ruette. Muito Obrigado.” 

(APLAUSOS). A seguir, faz uso da palavra o Deputado Estadual Sr. Dr. JOSÉ ANTONIO 

BARROS MUNHOZ: “Boa noite a todas e a todos. Quero saudar o nosso presidente 

Carlinhos Sartori, nosso querido prefeito Sr. José Natalino Paganini, sua esposa Sônia, 
nosso querido e sempre prefeito David Moro Filho, sua esposa Marlene. Também gostaria 

de saudar esse grande amigo de Catanduva, Sr. José Alfredo. Quero saudar todos os 

vereadores da Câmara Municipal de Itapira. Gostaria de saudar de forma muito carinhosa 

os filhos do Dr. Antônio Celidônio Ruette, assim como a minha querida amiga Carmen que 
tanto colaborou à frente da Secretaria de Agricultura. Não teria sido um bom secretário, que 

modéstias favas fui, senão tivesse contado com a Carmen. Quero saudar a Regina, o 

Antônio Ricardo, o Antônio Eduardo, suas esposas, maridos, genros e noras. Gostaria de 

saudar a Dª Maria e sua irmã que se fazem presentes nesta solenidade. Boa noite a todos. 
Vejo muitas importantes personalidades nesta noite. Boa noite Jonas. Lembro-me de sua 

identificação com o jornalismo, imprensa e causas públicas. Permita-me quebrar o 

protocolo e te chamar de Toninho. Sinto-me inteiramente a vontade para falar do Toninho 

porque não é segredo para ninguém que fomos adversários figadais sem jamais termos sido 
inimigos figadais. Disputamos com muita emoção e contundência as nossas crenças 

políticas. Ele de um lado e eu de outro, mas sempre respeitando um ao outro. Aliás, isso 

lembra o passado mais recente quando Virgolino e Caetano eram adversários. O respeito 
sempre prevaleceu. Lembra mais quando Caetano, sempre que precisou, nunca faltou a mão 

amiga de Virgolino. A Dª Carmen, mulher extraordinária a qual Itapira tanto deve, teve 

uma inteligência extraordinária. Quando se viu sozinha sem seu grande companheiro 

Virgolino foi buscar na sua família os companheiros para sua caminhada. Quem conheceu a 
Dª Carmen sabe que em 1962, quando ficou viúva, era linda e maravilhosa como é até os 

dias atuais. Podia viver muito bem e transmitir uma vida boa a sua segunda, terceira ou 

quarta geração. Assumiu um compromisso de transmitir aos seus filhos o patrimônio que 

herdou de seu esposo. Transferiu um patrimônio muito maior que seus irmãos e sua família 
ajudou a construir. Toninho foi o timoneiro nessa dura luta de ser empresário no Brasil. 

Costumo dizer que ser político é ato de loucura em um país como o nosso, mas ser 

empresário é mais ainda. É uma montanha russa esse país. É sobe e desce. Ninguém 

aguenta. Lembro-me muito bem do Toninho. Quando era jovem lembro-me que ele era 
presidente da Esportiva. A Esportiva foi campeã estadual naquele ano. Lembro-me do 

Toninho na Associação. Lembro-me de todos os eventos ocorridos em nossa cidade, pois 



ele viveu intensamente e apaixonadamente em nossa terra. É um brilhante professor e 

orador. É um homem culto que honra as tradições de seus pais. Venho a esta tribuna para 
cumprir um dever. É um dever como amigo e político. Venho homenagear o político e a 

política. Venho homenagear quem fez e faz política como deve ser feita. Deve ser feita por 

ideal e não por vaidade ou qualquer outro sentimento menor. Deve ser feita para satisfazer 

o ideal de servir, fazer e construir. Mesmo tendo deixado a política ele continuou 
perseverando a favor de São Paulo e do Brasil em sua vida empresarial. É doido como 

político e empresário. Gosta de não enfrentar tempestades e muito menos moinhos de 

vento. Não é nenhum Dom Quixote, mas gosta de realizar e fazer. Por tudo isso meu caro 

Dr. Antônio Celidônio Ruette estou aqui perfilado em minha terra dizendo que ela entrega 
o maior galardão que lhe podia entregar. Você merece muito mais. Você merece uma festa 

maravilhosa e gigantesca, mas você está recebendo o que é de mais importante que Itapira 

pode oferecer. É a cidadania. É adotá-lo como filho, onde há muito tempo já é. Quero 

finalizar agradecendo pessoalmente. Em todos os momentos difíceis que passei em minha 
vida a primeira palavra de apoio que sempre recebi era do Toninho. Recebia por telefone ou 

carta. De uma maneira ou de outra. Quero concluir, Toninho, dizendo o que a Cacá pediu 

para dizer. Não se esqueça de falar da Dª Deca. Mulher maravilhosa, digna e distinta. Era 

muito elegante em sua postura. Você, Toninho, teve uma grande companheira e tem 
grandes amigos. Saiba que esta terra o admira. Cultive a memória de suas lutas. Vamos 

continuar enfrentando a luta dura, principalmente no setor sucroalcooleiro que foi 

abandonado a própria sorte pelo governo federal. Foi iludido e abandonado, mas está 

lutando muito. Vai vencer porque nos versos do Hino Brasileiro diz o seguinte: “Verás que 
um filho teu não foge a luta.” O Brasil verá que nenhum filho seu fugirá da luta. Vão 

construir o Brasil que o Toninho Ruette sempre sonhou. Será o Brasil da justiça e da 

igualdade como ele praticou em Itapira e se fez, por isso mesmo, credor do Título de 

Cidadão Itapirense. Obrigado.” (APLAUSOS). A seguir, faz uso da palavra o 
Homenageado Sr. ANTÔNIO CELIDÔNIO RUETTE: “Inicialmente gostaria, senhor 

presidente, caso seja possível, através de sua capacidade inteligência, que você apresentasse 

um projeto de lei que proíba homenagens para pessoas com mais de 80 anos, pois isso não é 

uma homenagem e sim um crime premeditado. É difícil. Não há coração que resista. 
Excelentíssimo Sr. Vereador Carlos Alberto Sartori, presidente da Câmara de Vereadores 

desta cidade. Está é uma Casa política, senhor presidente. Sendo política, automaticamente 

me faz lembrar um dos maiores políticos nos tempos dos romanos. Seu nome é Marco 

Túlio Cícero. Ele disse essas palavras que ficaram na história. “Uma cidade sem leis é um 
corpo sem alma. Uma cidade sem muralhas, ela se sustenta, mas sem leis nenhum povo e 

nenhuma cidade sobrevive.” São as palavras que gostaria de deixar registrado em 

homenagem ao nosso presidente. Excelentíssimo Sr. José Natalino Paganini, prefeito 
municipal de Itapira. O senhor é um homem que tem estrela, pois seu sangue é da velha 

Itália. A Itália produziu os maiores compositores, artesãos, escultores e artistas. O senhor 

tem o nome do maior músico violinista que a humanidade já conheceu. Paganini tocou uma 

das músicas mais conhecidas mundialmente. A música intitula-se Moto Perpétuo. Ele a 
fazia com as 4 cordas do violino. De repente uma corda estourou, mas continuou tocando o 

Moto Perpétuo com somente três cordas. A segunda corda também estourou, mas continuou 

tocando com somente duas cordas. Finalmente ele finalizou uma das músicas mais 

conhecidas do mundo com somente uma corda. Espero que o senhor tenha habilidade 
decantada de Paganini para levar a nossa querida Itapira aos pícaros da glória. 

Excelentíssimo Sr. Dr. José Antonio Barros Munhoz, Deputado Estadual e líder da maioria 

governamental junto a Assembleia Legislativa. Lembrei-me muito de você e de uma frase 

de Aristóteles. É o pai da filosofia ocidental. A mesma veio da Grécia. Parece-me que 
Aristóteles disse a você, Totonho, que a fortuna de legislar pertence a poucos. É o seu caso. 

Você tem que suportar a unanimidade da crítica do povo que não teve a oportunidade de 



legislar como você. Assim é a política, pois poucos tem a fortuna de legislar, mas todos tem 

a fortuna de criticar. A crítica é acerbada, azeda e em certos momentos trás frustações e 
tristezas. Obrigado pela presença de todos. Prezado amigo vereador Dr. José Alfredo Luiz 

Jorge. Companheiro e amigo de todas as horas. Vossa excelência é dos maiores da história 

política. Não de Catanduva, mas da região toda. Vossa excelência chegou a deputação 

estadual. Não fez ela sua referência. Sempre prevaleceu sua modéstia. Muito obrigado. 
Agradeço o presidente desta Casa pela sua presença entre nós. A idade pesa. Tenho mais 

pessoas para homenagear e citar. Perdoem-me caso falte alguém. Muitos de Catanduva 

estão marcando presença nesta solenidade. É uma manifestação de amizade, simpatia e bem 

querer. Estou muito emocionado. Muito obrigado. Nobres vereadores que honram esta Casa 
com trabalho profícuo. Senhoras e senhores. Os sentimentos da mais pura alegria me 

envolvem neste momento por ver realizado o sonho que acariciei durante todo o tempo de 

saudável convivência com a fidalga gente Itapirense. Ser recebido neste augusto templo, 

representativo de suas mais nobres tradições é benção, é privilégio que poucos ousam 
aspirar. A liturgia desta solenidade leva-me a contar-vos que a roda do destino trouxe-me 

para conviver convosco, conviver com este povo conhecido por sua tradição e 

generosidade. Eu trazia para esta cidade minha alma moça, uma grande energia e a 

consciência de minhas novas responsabilidades para com a minha irmã, Carmen. E em meu 
coração vicejava a esperança de, entre vós, findar os meus dias. Senti de imediato, a 

suavidade deste clima privilegiado e, desde logo, o meu espírito se desenvolveu ao bafejo 

do sol desta terra. Se o meu coração trazia a tristeza pela recente perda de um ente querido, 

meu cunhado Virgolino de Oliveira, que se eternizou em vossos corações, pelas obras 
realizadas e pelo acendrado amor à sua terra natal, também aqui logo experimentei as 

grandes alegrias, pois, Itapira surgia, ante meus olhos, linda como cantou um dia nosso 

poeta maior. Itapira era fada e poesia. A natureza e a arte resplandeciam em todos os 

quadrantes. Itapira era virtude e generosidade. A sua formosura tornava-a sedutora para os 
que aqui chegavam. Do alto do aprazível Parque dos Biris, eu me perdia em sonhos, ao 

contemplar a suavidade das águas do Ribeirão da Penha, espraiando-se mansamente pelo 

bairro do Cubatão. Era a emoção de estar no mesmo parque em que Menotti Del Picchia 

sonhou e compôs “Juca Mulato”, um dos maiores poemas, senão o maior, da língua pátria. 
Até, então, eu vivera distante de vós. Ignorava tanta tradição e grandeza. Desconhecia os 

encantos da fada Itapira, que, à semelhança da filha da patroa, olhou-me apenas por acaso, 

num olhar que passou longínquo e indiferente. Essa irresistível Itapira, envolvente com seu 

perfume suave, tornou-se, então, para mim, expressão inatingível da graça dominadora, do 
amor imortal. Escravizou-me. Submeteu-me aos seus pés. Da dor cruciante, da dor sagrada 

que se sofre amando, também eu passei a sofrer as desventuras do nosso Juca Mulato. 

Assim cantava o poeta: Sofre, Juca Mulato, é tua sina, sofre. Fechar ao mal de amor nossa 
alma adormecida. É dormir sem sonhar, é viver sem ter vida! Nessa vertigem pela 

fascinante Itapira, enveredei pelos mesmos caminhos que Juca trilhara um dia, para buscar, 

no feiticeiro Roque, remédio pata tamanha dor. O bruxo adivinhou-me os pensamentos e 

repetiu o que dissera a Juca: Sei arrancar a lepra do corpo, mas, nunca achei remédio para o 
mal do amor. Curo a peçonha da cobra, mas nada posso fazer contra o veneno sutil do olhar 

de uma mulher. Só poderás esquecê-la, fugindo para longe. Caminhei, então, para o alto do 

Parque dos Biris, e contemplando, pela última vez, seus bosques e seus ondulantes 

canaviais, fui embora, resignado, aninhando no coração a minha amada Itapira, com seu 
olhar longínquo e cada vez mais indiferente! Retorno, nesta noite, para rever aquele olhar 

que amei, sem ter alcançado até hoje a razão dela sorrir, por duas vezes, para Antônio Caio, 

David Moro Filho, Caetano Munhoz e, para os filhos deste, nem sei quantas vezes, 

enquanto que, para mim, nenhuma vez... E daqui partirei sangrando mágoa. Tristonho por 
onde for, corro atrás da minha dor! Nobres vereadores. Senhoras e senhores. Confesso-vos 

que na eloquência dos oradores que me antecederam, mal pude reconhecer minha figura, 



retocada com a pátina da amizade. Ao recolher, para mim e para os meus, esta espuma 

branca de dignidade cívica, estarei proclamando: Muito obrigado nobres vereadores que 
compõem este sodalício de leis, e muito obrigado a vós todos que viestes festejar comigo 

esta noite de glória cidadã. E abrangendo tudo que é Itapira, seu poema de amor impossível, 

que tanto me fascinou pela sugestão da luz que cintila naquele languido e triste olhar, que 

nunca olhou para mim, permiti que eu vos relembre estes versos de Martins Fontes, poeta 
santista laureado, fonte de inspiração do saudoso prefeito Caetano Munhoz, também natural 

de Santos: Aceitai, Itapira, a minha devoção, e incapaz de servi-la como devo, quero ao 

menos amá-la quanto posso. Obrigado e boa noite a todos.” (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. 


