
Ata da 10ª Sessão Solene, realizada aos 11 dias do mês de  

Outubro de 2013, para a outorga do Título de Cidadania Itapirense ao ilustre senhor 
Onério Alves. 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 

RAFAEL DONIZETE LOPES. Ato contínuo, são convidados para compor a Mesa 

Principal o Sr. José Natalino Paganini, Prefeito Municipal de Itapira, Sra. Sônia Maria 

Marques Paganini, Presidenta do Fundo Social de Solidariedade de Itapira, Sr. Onério 

Alves, homenageado da noite e sua esposa Sra. Maria Auxiliadora Alves. Ato seguinte, o 
cerimonial solicita a presença no plenário do ilustre homenageado a saber: Onério Alves. 

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: Vereador Décio da Rocha 

Carvalho: Comunico o honroso recebimento do convite para a solenidade de outorga do 

Título de Cidadão Itapirense ao Pastor Sr. Onério Alves. Registro meu agradecimento pela 
gentileza e aproveito para desejar amplo sucesso na realização do evento. Infelizmente por 

motivo de compromisso na mesma data assumido anteriormente não poderei estar presente 

ao ato como gostaria de fazê-lo. Sirvo-me desta oportunidade para apresentar a vossa 

senhoria meus protestos de alta estima, respeito e admiração. Vereador César Augusto da 

Silva: Manifestação de agradecimento e justificativa de ausência da presente sessão solene. 

Vereador Rafael Donizete Lopes: Justificativa de ausência devido a compromisso 

anteriormente assumido e agradecimento pelo honroso convite. Deputado Estadual José 

Antônio Barros Munhoz: Prezado presidente Carlos Sartori, com meus cumprimentos 
acuso o recebimento do convite para participar da sessão solene de entrega do Título de 

Cidadão Itapirense ao Pastor Onério Alves. Infelizmente compromissos assumidos 

anteriormente impedirão meu comparecimento, mas não poderia deixar de parabenizá-lo 

pela louvável iniciativa, bem como felicitar ao ilustre homenageado, Sr. Pastor Onério 
Alves, pela merecida distinção. Agradecendo a gentileza do convite apresento os protestos 

de elevado apreço e consideração. José Aparecido da Silva: Excelentíssimo senhor Carlos 

Alberto Sartori, Presidente da Câmara Municipal de Itapira, com esta tenho a grata 

satisfação de acusar o recebimento do convite encaminhado por vossa senhoria para 
participar da sessão solene que ocorrerá hoje. Porém, por motivos imperiosos e 

compromissos agendados anteriormente, acabou sendo impossível minha presença neste 

importante evento. Na certeza da compreensão do prezado presidente aproveito o momento 
para desejar votos de estima e distinta consideração. Isto feito, o Sr. Presidente solicita a 

execução do Hino Nacional. Continuando os trabalhos, o Sr. Presidente CARLOS 

ALBERTO SARTORI: faz uso da palavra: “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. Boa noite a todos! Primeiramente, eu gostaria de 
tranquilizá-los. Essa quantidade enorme de folhas de papel que vocês estão vendo aqui na 

minha mão, não significa que meu discurso será longo, cansativo ou enfadonho. Ficaram 

assim muitas laudas pelo fato da letra ser grande, do espaço ser duplo e da responsabilidade 

ser imensa. Garanto-lhes que serei breve, até porque tudo que tenho a lhes dizer, poderia ser 
dito usando apenas quatro palavrinhas verdadeiras, sinceras e essenciais. Poderia dizer 

simplesmente “Muito Obrigado Pr. Onério” e teria dito tudo, não precisaria dizer 



absolutamente nada! Mas nesse momento solene, representando o Poder Legislativo e o 

querido povo da nossa cidade, não posso ser tão econômico, devo ser mais explicativo e 
didático. Devo lançar mão de todas as palavras que estejam ao alcance de minha modesta 

capacidade, para tentar construir um discurso, onde possa dizer tudo que deve ser dito. 

Temo apenas que, ainda assim, isso não seja suficiente para expressar tudo que gostaria de 

dizer. Pois bem… Estamos aqui hoje reunidos para outorgar oficialmente o Título de 
Cidadão Itapirense ao Pastor Onério Alves, prestando assim, uma das mais justas 

homenagens que esta Casa de Leis já fez, em nome do povo Itapirense, a uma pessoa que 

tenha o direito de ser reconhecida como nosso irmão e conterrâneo. Ninguém pode se 

apresentar onde quer que seja como homem de Deus, a não ser que tenha sido chamado. E 
quem chama é o próprio Deus. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim 

com Paulo. Pastor Onério também recebeu o chamado de Deus na década de 80, quando 

assumiu com brilhantismo as funções ministeriais, trabalho que o projetou à luz da 

consagração Evangélica, filiando-se a distinta e conceituada Assembleia de Deus, 
Ministério Madureira. Quando Deus chama alguém para uma tarefa específica na sua seara, 

Ele mesmo provê o preparo necessário. O perfil do homem de Deus é a fé. Sem fé, a 

chamada perde todo o seu sentido; Sem fé, o preparo é incompleto; Sem fé, o trabalho é 

infrutífero; Sem fé é impossível agradar a Deus. O homem de Deus precisar ser, 
necessariamente, um homem de fé. E Pastor Onério o é, tanto que com uma postura 

humilde, se tornou um instrumento nas mãos do criador, sendo reconhecido e consagrado 

pelo Ministério Pastoral em 1994, ocasião em que foi designado a presidir o campo de 

Franca, local aonde viria a se destacar ainda mais, sendo o responsável direto pela 
disseminação da doutrina evangélica naquela região com a construção de uma sede e mais 

dez templos, além do Centro de Eventos Evangélicos. Nesta mesma época, foi condecorado 

com o Título de Comendador, outorgado pelo Conselho Nacional de Pastores do Brasil. Em 

2001, ouviu novamente o chamado de Deus, e se transferiu para Itapira com a difícil missão 
de reorganizar a Comunidade Evangélica do Ministério Madureira em nossa cidade. Com 

muita transparência, ética e humildade conseguiu vencer os obstáculos, encampando ações 

que resultaram em mudanças positivas, como por exemplo, a construção da sede social da 

Igreja, a reforma e construção de novos templos, projetos sociais como o “Sacola de 
Bênçãos”, onde ajudou muitas famílias carentes. De lá para cá, já se foram quase 10 anos. 

Hoje, com 71 anos de idade, Pastor Onério não se cansa e se encontra disposto a colocar em 

prática outros projetos beneficiando não só a Igreja Evangélica, mas a comunidade em 

geral. Sua vocação é divina, e nenhuma suficiência secular, teológica ou eclesiástica pode 
substituí-la. Como diz o ditado, “Deus não chama os capacitados, mas capacita os 

chamados”. Portanto, se o homem aceita o desafio da chamada, adquire o preparo 

necessário e se dedica ao trabalho com fé, transparência e amor, com certeza Deus vai 
atuar grandemente em seu ministério, e é aí que ele vai ter que demonstrar toda a sua 

humildade. Embora seja tentado, a cada momento, a achar que é ele quem está realizando 

uma grande obra, não pode perder de vista o fato de que é Deus quem realiza, através da 

sua instrumentalidade. Se porventura há honra, glória, louvor, tudo deve ser dirigido única 
e exclusivamente a Deus. A postura do homem de Deus é aquela recomendada pelo Mestre: 

“Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vós for mandado, dizei: Somo servos 

inúteis; fizemos somente o que devíamos fazer” (Lucas 17.10). Foi a atitude de Samuel. 

Embora a sua atuação tenha sido decisiva na derrota dos filisteus, ele fez questão de deixar 
bem claro para o povo que todo o mérito pertencia ao Senhor. “Então Samuel tomou uma 

pedra, e a pôs entre Mizpá e Sem, e lhe chamou Ebenézer; e disse: “Até aqui nos ajudou o 

Senhor” (Samuel 7.12). “Eis que há nesta cidade um homem de Deus”. Portanto, não tenho 

dúvida em afirmar que nossa cidade está neste momento mais rica e ainda mais feliz por 
acrescentar ao rol de seus filhos queridos e ilustres, uma pessoa da magnitude do Pr. Onério 

Alves, que já era Itapirense de fato, e agora para alegria e orgulho de todos nós, é também 



Itapirense de direito, por força da decisão livre e soberana desta Casa. Aliás, preciso 

ressaltar, sábia decisão por espelhar o desejo da coletividade que aqui temos a 
responsabilidade de bem representar. Boa noite a todos!” (Aplausos). A seguir, o Vereador 

Sr. Carlos Alberto Sartori, juntamente com o Vereador Sr. Luiz Antonio Machado, fazem a 

entrega do Título de Cidadania Itapirense ao Sr. Onério Alves. (Aplausos). Isto feito, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. LUIZ ANTONIO MACHADO: “Boa noite a todas e a 
todos. A Câmara Municipal de Itapira está honrada com as vossas presenças para 

testemunhar esta homenagem: A concessão do Título de Cidadão Itapirense ao Exmo. 

Comendador Pr. Onério Alves, mui digno presidente da Igreja Evangélica Assembleia de 

Deus de Itapira, Ministério Madureira. Ao refletir sobre este momento, me questionei: O 
que é um cidadão? Concluo que ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, 

à igualdade perante a lei. É, em resumo, ter direitos civis. Cidadania é a expressão concreta 

do exercício da democracia. Considero que os direitos nascem quando novos desafios são 

colocados para os homens e o mundo. Assim senhores, se fez necessário ressaltar que é 
difícil ser um cidadão na sua essência, pois a cidadania que se constrói reflete as realidades 

políticas, econômicas, sociais e culturais da sociedade. Por isso, as expectativas do cidadão 

de uma sociedade desenvolvida não são as mesmas do cidadão de uma sociedade terceiro-

mundista, onde tem ainda que lutar por questões fundamentais da própria sobrevivência. É 
um homem bom a pessoa cujas qualidades são as melhores, são excelentes. Todo 

governante, na minha opinião, deveria ser necessariamente um homem bom. Este 

raciocínio, senhores, serve para, como se diz modernamente, fazer um link entre a teoria e a 

prática. Os requisitos históricos de cidadão e cidadania são materializados na figura do 
homenageado Comendador Pr. Onério Alves. Para mim e principalmente sua comunidade, 

ele é um cidadão na mais pura essência. Esta essência é encontrada diante de suas ações à 

frente de seus liderados, que chega a ser instrumento valioso para o bem de nossa cidade. 

Faço-me valer da Sagrada Escritura, onde diz que “nada detém um compromisso 
apaixonado”. Por fim, senhores, estendo esta homenagem aos seus familiares, e a 

importante instituição Evangélica que é o Ministério Madureira, que tem somado esforços 

para termos uma cidade em ampla harmonia levando em consideração o espírito cristão 

implantado pelo ensino do seu líder tendo como base os ensinos da Bíblia. Parabéns 
Comendador Pastor Onério Alves por ser um cidadão livre que nasceu com o dom da 

sabedoria e se afirmou no grupo sempre levando esperança as pessoas menos favorecidas. 

Por último, eu o homenageio com o dizer da Esperança como palavra final. Esta esperança 

que tem duas filhas lindas: A indignação e a coragem; A indignação nos ensina a não 
aceitar as coisas como estão; e a coragem, a mudá-las. Parabéns Pr. Onério, Cidadão 

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

JOSÉ NATALINO PAGANINI: “Boa noite a todos e a todas. Gostaria de saudar o 
presidente desta Casa, Sr. Carlos Alberto Sartori, o pastor Sr. Onério Alves, assim como 

todos aqueles que se fazem presentes nesta solenidade. Excelentíssima Presidenta do Fundo 

Social de Solidariedade, Sra. Sônia. Senhores vereadores, autoridades, familiares do 

homenageado, boa noite. A alegria de servir a Deus, ao próximo e a fé em sua mais pura 
essência são os motivos que nos trazem até aqui nesta noite. Essas duas motivações se 

somaram na alma do pastor Onério Alves há anos e o transformaram nessa pessoa sensível 

e dedicada, onde há anos promove a palavra de Deus entre nós e se debruça sobre os 

problemas dos desvalidos. Isso fez Itapira enriquecer-se ainda mais porque passou a ter o 
carinho de um pastor que verdadeiramente olha pelos seus fieis e passou a ter ainda uma 

pessoa que brilha entusiasmo e inteligência. Quando olhamos para sua dedicação como esta 

entendemos logo que o nosso grande amigo pastor Onério ouviu o chamado de Deus 

quando escutou seu coração. A mensagem do desprendimento deve ter chegado a ele como 
uma chuva de primavera, enchendo sua alma e lavando os caminhos para que os trilhasse 

em paz e tranquilidade porque já os percorria sob as benções do Senhor. Assim quis Deus 



que ele chegasse a Itapira. Depois de deixar sua oriente natal e passar pelos vales e 

montanhas de uma carreira sempre exemplar ele ouviu e interpretou as palavras do apóstolo 
Pedro na sua mais pura verdade. Disse Pedro referindo-se a Jesus: “Ele deixou-nos o 

exemplo para que sigamos suas pisadas.” Assim o fez. Mirou o exemplo, estudou o legado, 

compreendeu o ensinamento, saiu a pregar e pregando fez frutificar a palavra. Reconheci 

no pastor Onério no primeiro momento a figura ímpar da pessoa que se dedica ao bem, ao 
próximo e a Deus. Por essa razão também faço questão de fazer parte desta homenagem. 

Pastor Onério, peço permissão para fazer um testemunho a esse povo maravilhoso do 

evangelho. Nunca vou me esquecer desse dia. Em 2012, no dia 06 de janeiro, iniciei a 

minha caminhada em relação a campanha para prefeito municipal de Itapira. Lembro-me 
que iniciei em seu templo. Você foi o primeiro pastor de nossa querida cidade a me receber. 

Nunca vou esquecer as suas palavras. Através dessas palavras estou procurando fazer de 

tudo para a nossa querida Itapira. Lembro-me que fiz questão de visitar todos os pastores de 

nossa cidade. Sou católico apostólico romano há 59 anos, mas passei a ter um carinho 
muito especial por todos vocês depois daquela data. Agradeço a Deus por nos ter enviado 

um mensageiro de tantas qualidades e agradeço ao pastor Onério por fazer de Itapira a sua 

casa. Parabéns ao senhor, a sua excelentíssima esposa e a todos. Obrigado e Boa noite.”  

(Aplausos). A seguir, faz uso da palavra o homenageado Sr. ONÉRIO ALVES: “Senhor 
presidente, senhor prefeito, senhora primeira dama, senhores vereadores, público presente, 

companheiros pastores, ministros e obreiros, familiares, boa noite. Em qualquer situação 

não deixo de trazer a saudação que aprendi na palavra de Deus. Jesus, quando esteve 

humanamente com seus companheiros, se apresentou e disse: “Eu vos deixo a minha paz.” 
Não é uma paz passageira e sim uma paz eterna. É com essa paz que gostaria de 

cumprimentar a todos que se fazem presentes nesta Casa de Leis. Vocês mexeram com meu 

coração. Descobri nesta cidade que o povo gosta de testar os corações. Agradeço 

imensamente os oradores que me antecederam. Não tenho palavras em meu vocabulário 
para expressar a minha gratidão e alegria de ser homenageado nesta noite. Recebi várias 

condecorações, mas não como esta. Esta solenidade nunca se apagará de minha mente. 

Como disse nosso prefeito anteriormente, acredito que aquele encontro também nunca sairá 

de minha memória. É um momento que nunca se apagará de minha memória e de meu 
coração. Sinto-me muito honrado nesta data. Sinto-me sensibilizado. Uma das causas que 

me deixa muito alegre é quando recordo de meus avós e pais. Lembro-me que eles 

andavam por esta região. Minha mãe sempre dizia: “Um dia você vai me levar em minha 

região. Você verá que é um lugar muito bonito.” Ela partiu para a eternidade antes mesmo 
que realizássemos essa viagem. Estive conversando com o senhor presidente e disse a ele 

que estava fazendo algumas viagens pela região paulista. Sempre quis conhecer a região da 

Mogiana e aqui estou nesta cidade maravilhosa. Já passei por várias regiões e posso dizer 
que não conheci um lugar mais lindo como esse. Nunca encontrei um lugar como Itapira. 

Pude observar muitas coisas que desagradavam em outras regiões. Sempre estou me 

alegrando com os irmãos dessa linda cidade. Sempre fui muito bem recebido em Itapira. É 

muito bom. Sinto-me muito feliz em estar com vocês. Quero agradecer os que nesta minha 
caminhada tem ficado ao meu lado. Primeiramente gostaria de agradecer a minha 

companheira Maria Auxiliadora, assim como o pastor Charles, amigos e familiares. Às 

vezes ouvimos dizer na linguagem formal que atrás de um homem bom existe uma grande 

mulher. Não. A própria bíblia sagrada ensina que a mulher está do lado ou na frente do 
homem. Gostaria que todos aqueles que me apoiaram também recebessem esta honraria, 

pois sempre estiveram ao meu lado nas dificuldades e vitórias da vida. Quero agradecer os 

vereadores que aprovaram esse projeto, assim como todos os funcionários deste Legislativo 

Municipal. Como ministro de Deus sempre estive orando pelas autoridades e pessoas desta 
cidade. Como Itapirense de fato, acredito que tenho maior responsabilidade em orar pela 

cidade. Tenho que orar ainda mais. Gostaria que minha mãe e minha avó estivessem nesta 



solenidade. Elas falavam muito bem desta região. Minha avó era de Jacutinga e minha mãe 

de Monte Sião. Agradeço por tudo e que Deus continue abençoando a todos. Obrigado e 
boa noite.” (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. 


