
Ata da 12ª Sessão Solene, realizada aos 14 dias do mês de  

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

senhores Pedro Carlos Cipolini, Carlos Roberto Panassolo e Erique Fernando 

Bordini. 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 César Augusto da Silva e Maurício Cassimiro de Lima. Ato contínuo, são 

convidados para compor a Mesa Principal os Srs.: Luis Henrique Ferrarini, ex-vereador e 

autor da propositura que concede o Título de Cidadania Itapirense ao padre Carlos Roberto 

Panassolo, José Natalino Paganini, Prefeito Municipal de Itapira, Sra. Sônia de Oliveira 
Marques Paganini, Presidenta do Fundo Social de Solidariedade de Itapira. Ato seguinte, o 

cerimonial solicita a presença no plenário dos ilustres homenageados a saber: Pedro Carlos 

Cipolini, Carlos Roberto Panassolo e Erique Fernando Bordini. 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: Deputado José Antonio Barros Munhoz: 

Agradecimento pelo envio do honroso convite e justificativa de ausência devido a 

compromissos anteriormente agendados. César Augusto da Silva: Agradecimento pelo 

envio do honroso convite e justificativa de ausência devido a compromissos anteriormente 

agendados. Maurício Cassimiro de Lima: Agradecimento pelo envio do honroso convite e 
justificativa de ausência devido a compromissos anteriormente agendados. Isto feito, o Sr. 

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

Presidente CARLOS ALBERTO SARTORI faz uso da palavra: “Dignas autoridades já 

citadas pelo cerimonial. Excelentíssimos membros da Mesa Diretora. Excelentíssimos 
Senhores Vereadores. Prezados e ilustres homenageados, Bispo Dom Pedro Carlos 

Cipolini, Padre Carlos Roberto Panassolo e Padre Erique Fernando Bordini, merecedores 

não só do Título de Cidadania Itapirense que lhes entregaremos em instantes, mas também 

e principalmente da nossa eterna gratidão, respeito e admiração pela importância e 
grandeza do trabalho que desenvolveram, e até hoje desenvolvem, em benefício da nossa 

cidade. Representantes da imprensa escrita e falada. Internautas e ouvintes da Rádio Clube. 

Senhores, Senhoras, jovens que nos honram com suas presenças nesta sessão solene. 

Primeiramente, eu gostaria de expressar a minha imensa satisfação por ter a honra e a 
oportunidade de, na condição de presidente da Câmara Municipal de Itapira, juntamente 

com meus companheiros vereadores, outorgar o Título de Cidadania Itapirense para estas 

três autoridades religiosas. Quando levadas ao plenário, apreciado o currículo e visto a 
conduta, importância e ações dos homenageados, levaram esta Casa de Leis a se posicionar 

pela aprovação unânime das proposituras, e por aclamação dos doutos componentes desta 

Casa de Leis. E não poderia ser diferente! Para nós do Legislativo Itapirense, este dia é 

muito significativo, tendo em vista o que estes três homens santos já fizeram e continuam 
fazendo pelos fiéis e pelas famílias Itapirenses. Desde já, o meu Muito Obrigado!” 

(Aplausos). A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: 

“Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e falada, bom 

dia. Gostaria de falar um pouco sobre os homenageados. Muitos trabalhos eram realizados 
em prol a juventude de nossa cidade. Gostaria de agradecê-los por tal feito. A juventude de 

nossa cidade somente tem a agradecer. Falar sobre o padre Carlos Panassolo é a mesma 

coisa de me lembrar das pedaladas que realizávamos no passado. São situações simples que 

ficaram registradas em minha memória. Não poderia deixar de fazer essa justa homenagem 
a essas três pessoas de nossa cidade. Também gostaria de agradecer o presidente desta 

Casa, Sr. Carlinhos Sartori, por ter acatado minha solicitação. Tive o grande prazer de 



conhecer o padre Erique. É um tipo de pessoa que veio fazer a diferença em nossa cidade. 

Muitos benefícios em prol a juventude Itapirense foram concretizados graças ao apoio do 
padre Erique. A comunidade de São Francisco de Assis era muito pequena, mas graças a 

colaboração do padre Erique a situação é bem diferente nos dias atuais. O recebimento do 

Título de Cidadão Itapirense acontece quando as pessoas são observadas, promovendo a 

diferença dos cidadãos Itapirenses. Posso dizer que o trabalho de todos vocês promoveu 
muitos benefícios em prol a nossa cidade. A aliança da misericórdia foi um trabalho muito 

importante que recebeu o apoio dos três homenageados. Não tenho dúvidas que desde o 

início dos trabalhos em nossa cidade muitos benefícios foram concretizados. O carnaval de 

nossa cidade é santo, pois não existe brigas e consumo de drogas. Os cidadãos Itapirenses 
estão muito contentes com o carnaval de nossa cidade. Vocês merecem esse título. Peço a 

Deus para que vocês continuem realizando esse tipo de trabalho em nossa cidade. A 

população somente tem a agradecer. Obrigado pela presença de todos. Bom dia a todos.” 

(Aplausos). A seguir, faz uso da palavra o ex-vereador Sr. LUIS HENRIQUE 

FERRARINI: “Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa escrita 

e falada. Bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos. Hoje é o último compromisso 

formal como vereador da legislatura anterior. Estou fechando meu compromisso com chave 

de ouro, pois a homenagem de hoje é muito importante. O vereador, na maioria das vezes, 
apresenta a expressão popular. Gostaria de dividir a minha autoria do projeto de Título de 

Cidadania direcionada ao padre Carlos com todos os vereadores da legislatura anterior e 

atual. Lembro-me que o projeto foi aprovado por unanimidade. Não poderia deixar de 

agradecer a Cidinha. Foi a pessoa responsável em trazer o currículo do padre até minha 
pessoa. Muito obrigado. Fui apenas um instrumento da vontade da população. Sei que o 

padre Carlos é Itapirense de coração, assim como os demais homenageados. A homenagem 

de hoje é somente uma questão de formalidade. Estou muito honrado em participar desta 

solenidade. Parabéns padre Carlos. Parabéns a todos. Fiquem com Deus. Obrigado.” 
(Aplausos). A seguir, faz uso da palavra o Prefeito Municipal Sr. JOSÉ NATALINO 

PAGANINI: “Senhor Presidente da Câmara Municipal de Itapira, Sr. Carlos Alberto 

Sartori. Senhores homenageados: Dom Pedro Carlos, Padre Carlos e Padre Erique. 

Senhores vereadores. Amigos e Amigas. Bom dia. Neste momento tão especial estamos nos 
reunindo aqui para prestar um tributo à fé, à caridade, à solidariedade, à compreensão. Mais 

do que homenagear três pessoas que engrandecem Itapira e região, estamos reconhecendo 

aquilo que delas emana, que se espalha pela nossa cidade e pelas comunidades vizinhas 

como chama do amor em Cristo. Ao ser convidado para esta solenidade, acenei 
positivamente de imediato porque jamais poderia estar longe de um momento em que nossa 

população, através da Câmara Municipal, reconhece os feitos destes três faróis da fé. São 

faróis, sim, porque deles surge uma iluminação espiritual autêntica, que guia as pessoas de 
bem e procura corrigir aqueles que desejam encontrar o Norte verdadeiro, aquele que 

regenera e refaz as almas e os corações. Aprendi logo a admirar Dom Pedro Carlos e os 

Padres Carlos e Erique. Não é difícil a quem se aproxima deles encontrar um refúgio para a 

alma. Em palavras sinceras, sempre tranquilas, eles sabem compreender aqueles que os 
procuram. Dão exemplos de sinceridade e de humildade, seguindo o modelo cristão em que 

se inspiram. Assim, estão sempre próximos de suas comunidades, trazendo até elas 

conforto e inspiração. Itapira sempre foi uma terra abençoada pelas qualidades daqueles 

que semeiam as palavras de Deus e de seu filho Jesus Cristo. As mensagens inspiradoras de 
Padre Roque, de Padre Jacinto e de Padre Mateus e Padre Henrique, para citar apenas 

alguns que por aqui passaram, frutificaram em solo bom, como na hermenêutica feita por 

Padre Vieira no Sermão da Sexagésima. Saiu o homem a semear, disse ele, e lembrou que 

este homem semeou em vários tipos de solo. Em Itapira, tivemos e temos hoje, novamente, 
a felicidade de ver a boa semente cair em bom solo. O solo sagrado de Itapira acolheu a 

palavra sagrada e dela fez virtude, exemplo, trabalho, dedicação. Agradeço a Câmara 



Municipal de Itapira, em nome de todos os Itapirenses, pela iniciativa de homenagear tão 

significativos construtores sociais. Uma homenagem como esta profundida e com este 
significado transmite por si só, para toda a comunidade, uma mensagem de esperança, de 

certeza de que nosso mundo, hoje tão atribulado, tem luzes que podem inspirá-la 

continuamente. Tive a imensa alegria de seguir os exemplos desses três homenageados. Ao 

ver o trabalho do Padre Carlos na comunidade do bairro dos Prados lembrei-me de minha 
época quando era jovem. Muitos jovens faziam parte de nosso grupo religioso. Posso dizer 

que acompanhei o trabalho do Padre Carlos em relação aos nossos jovens. O Padre Erique é 

um bom “moleque”. Seria o moleque do bairro do Cubatão. É aquele moleque que a mãe 

fala e o mesmo obedece. É aquele moleque no bom sentido da palavra. Fico muito feliz em 
dizer que estou administrando a cidade ao seu lado. Lembro-me que o bairro do Cubatão foi 

a primeira comunidade religiosa que estive visitando em minhas épocas de campanha. 

Lembro-me de suas palavras como se fosse hoje: “Caso seja eleito, cuide das crianças e dos 

idosos.” Vou lutar firmemente para que isso aconteça. O nosso Bispo Dom Pedro Carlos, 
em meados de 2009, quando iniciamos a administração da Associação Comercial, não 

deixou de abençoar o local. Foi um dia maravilhoso. Senti a presença de Deus na 

Associação Comercial. A partir daquele momento lembro-me que senti que essa pessoa 

veio para ficar em nossa cidade. O senhor pode ficar tranquilo, pois as nossas comunidades 
estão sendo muito bem representadas. Agradeço aos três homenageados pelo seu trabalho 

em benefício de toda a nossa população. Com humildade e serenidade, eles têm ajudado de 

maneira ímpar o crescimento em paz de nossa Itapira. Agradeço a todos por prestigiarem 

esta solenidade, pois assim ajudam a engrandecer uma homenagem que merece ser 
ampliada para todos os pontos da nossa cidade. Obrigado a todos.” (Aplausos) A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Bom dia a todos 

novamente. Como sempre digo, em oportunidades como esta, é uma grande alegria poder 

proferir algumas palavras aos homenageados e a todos os presentes. Assim, venho 
rapidamente dizer o quanto estamos felizes e orgulhosos por este ato solene, qual 

alegremente cumprimos com o nosso dever e ainda agraciamos três pessoas estimadas de 

nossa sociedade. Ocasiões como esta são uma honra para o Poder Legislativo, pois temos o 

sentimento de fazer parte de um momento tão marcante na vida desses laureados que hoje 
recebem o título maior desta Casa de Leis entregue a pessoas não nascidas em Itapira. 

Sentimos que por esta ação realizamos um ato de plena justiça por reconhecermos o 

trabalho, a dedicação, o amor, e neste caso também a Fé destas três autoridades 

eclesiásticas aqui presentes para com a nossa cidade e nosso povo. Aliás, as palavras Amor 
e Fé, certamente vêm a calhar hoje, pois são pressupostos básicos na vida dos nossos 

homenageados, o Bispo Dom Pedro Carlos Cipolini, o Padre Carlos Roberto Panassolo e o 

Padre Erique Fernando Bordini, que desta maneira conduzem sua missão, com muito Amor 
e Fé, verdadeiros pastores a cuidar do rebanho de Deus. Dom Pedro Carlos Cipolini, natural 

de Caconde, desde a infância acompanhava as missas e festas religiosas juntamente com 

sua família. Ainda jovem, optou pelos estudos teológicos, vindo a se tornar seminarista. Já 

na juventude, se aprofundou nos estudos, agregando ao seu currículo a Filosofia, a 
Pedagogia e a Teologia, tendo sido ordenado diácono, e posteriormente presbítero da 

Catedral Imaculada Conceição da cidade de Franca. Em 1978, foi nomeado naquela cidade 

pároco da Paróquia de São Sebastião, onde desenvolveu intenso apostolado, reorganizando 

a paróquia, promovendo grupos de auxílio cristão em prol dos menos favorecidos, já 
demonstrando toda sua vocação para o sacerdócio. Em 1985 obteve mestrado em Teologia, 

e frequentou os cursos de extensão universitária sobre o Novo Código de Direito Canônico, 

o que lhe conferiu o posto de docente do Instituto de Teologia da PUC Campinas. No 

mesmo ano, foi nomeado pároco da Paróquia dos Santos Apóstolos, na periferia de 
Campinas, sendo definitivamente incardinado no clero de Campinas em 1987, através do 

decreto do Sr. Arcebispo Dom Gilberto Pereira Lopes. Incentivou pastorais sociais e a 



participação popular na melhoria da qualidade de vida. Cursou doutorado em Teologia em 

Roma, na Itália, época em que pode conhecer vários países da Europa, participar de cursos 
e estudos em muitas instituições. De volta a Campinas, foi nomeado Administrador 

Paroquial e, em seguida, pároco da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, onde promoveu a 

reorganização e modernização. Retomou as aulas na PUC e, entre 1993 e 1994, foi Diretor 

de Estudos do Seminário da Arquidiocese de Campinas. Em 1997, o então Padre Pedro 
Carlos Cipolini foi escolhido para ser Vigário da Forania Coração de Maria, uma das cinco 

de Campinas, trabalho este que o elevou no ano seguinte ao posto de Arcebispo de 

Campinas. Dois anos mais tarde, substitui Monsenhor Geraldo Azevedo como novo pároco 

da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, no centro da cidade. Em 2001 foi nomeado Cônego 
Catedrático, e em 2002, Vigário Episcopal da Região de Campinas. Atuou firmemente no 

Conselho Arquidiocesano Pastoral e no Conselho de Presbíteros. Em 2008, foi nomeado 

pelo presidente da CNBB, Cardial Geraldo Magela Agnello, membro da comissão teológica 

de peritos da Comissão de Doutrina da Fé, cargo que ocupou entre 2003 e 2009. Desde 14 
de julho de 2010, quando foi eleito pelo Papa Bento XVI, é o bispo da Diocese de Amparo. 

Neste período, pude conhecer seu caráter e suas virtudes e aproveito para agradecer 

pessoalmente por me permitir ser seu amigo e seguidor. Por tudo isso, é muito satisfatório 

entregar um Título de Cidadão Itapirense para um bispo diocesano, que abraçou Itapira 
como se sua casa fosse. E o trabalho desenvolvido em prol das nossas paróquias e da 

comunidade católica de nossa cidade tem um importantíssimo e vital significado para nós. 

Por falar em significado, eu dirijo a palavra agora ao nosso outro homenageado, Padre 

Erique Fernando Bordini, que tão bem tem desempenhado suas funções junto à Paróquia 
São Judas Tadeu. Natural da vizinha Serra Negra, desde cedo frequentou as atividades 

religiosas sob a influência dos avós maternos. Foi coroinha, membro do Coral e organista 

na Matriz de Nossa Senhora do Rosário em sua terra natal. Em 2004 iniciou seus estudos 

no Seminário São José, em Pedreira, tendo atuado neste ano em diversas cidades da nossa 
região, como Monte Alegre do Sul, Pedreira, Águas de Lindóia e, finalmente Itapira, 

quando assume a Paróquia São Judas Tadeu, no bairro do Cubatão. Em 2010, foi ordenado 

Diácono na Catedral Diocesana de Amparo por Dom Francisco Zugliani. No mesmo ano, 

foi ordenado Presbítero pelo reverendíssimo bispo diocesano Dom Pedro Carlos Cipolini. 
Para nós é um imenso orgulho saber que Padre Erique, apesar da proximidade com sua 

cidade natal, escolheu morar em Itapira e fazer dela a sua cidade, onde tem desenvolvido 

importante trabalho não somente com a comunidade católica de São Judas Tadeu, mas 

também com a população Itapirense de um modo geral, o que lhe conferiu um imenso 
carisma. Desta forma, Padre Erique, gostaria de lhe agradecer pelo privilégio de também 

ser seu amigo e agora irmão. E o que dizer então do Padre Carlos Roberto Panassolo, figura 

carismática e bondosa, que conquistou a todos quando da sua permanência como pároco da 
Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no bairro dos Prados. Natural da cidade de Amparo, 

voltou-se para as ciências religiosas em 1994, quando integrou a primeira turma da PUC 

Campinas, aonde mais tarde, viria a cursar Teologia. Sua predisposição pelo Social foi logo 

conhecida, quando participou do Programa Universidade Solidária, uma parceria entre a 
PUC e o Governo Federal no Estado de Pernambuco. Em dezembro de 2000 foi ordenado 

Diácono pela Diocese de Amparo, na cidade de Monte Alegre do Sul. Dentre suas 

experiências pastorais, estão sua atuação nas Paróquias São Sebastião e Nossa Senhora do 

Amparo, em Amparo, Paróquia Senhor Bom Jesus em Monte Alegre do Sul e Paróquia 
Santa Maria em Jaguariúna. Buscando sempre acompanhar as mudanças do nosso tempo, 

não mediu esforços para se aperfeiçoar, participando de vários cursos e seminários. De 

2003 a 2011, esteve à frente da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro dos Prados, 

quando da sua criação e instalação como paróquia, onde pode demostrar todo seu 
dinamismo e empreendedorismo, implantando movimentos e pastorais como a Pastoral da 

Criança e o Movimento Vida Ascendente, voltado para pessoas da melhor idade. Apoiou 



ainda pastorais e comunidades já existentes e grupos como Grupo Nazaré de Amor 

Exigente, que presta apoio aos dependentes químicos, bem como da criação de novas 
comunidades como a de Santa Josefina Bakhita, no Istor Luppi. Sempre apoiou diferentes 

manifestações culturais em nossa cidade, trazendo-as para o espaço litúrgico durante 

missas, procissões e festas religiosas, como foi o caso da Orquestra de Viola Caipira, 

grupos de Teatro e Danças, além de corais e Banda Lira Itapirense. Como resgate às 
tradições religiosas, teve papel fundamental no incentivo aos grupos de jovens, 

principalmente na volta da confecção do tapete nas ruas de nossa cidade, por ocasião da 

celebração de Corpus Cristhi. Enquanto esteve em Itapira, foi incansável na formação de 

crianças e jovens, participando de palestras, seminários e formação de igrejas, entidades e 
escolas. Durante sua passagem por nossa cidade, cativou a todos com seu jeito pacato, 

acolhedor e com sua maneira de trabalhar em prol do Reino de Deus. Criou muitos laços 

afetivos e de amizade, e é sempre lembrado com muito carinho e saudade, principalmente 

pelos moradores do bairro dos Prados. Portanto, vendo um pouco do breve histórico dos 
nossos homenageados, não é difícil entender os motivos que conduziram este colegiado a 

acolher por aclamação as propostas que culminaram nas honrarias entregues nesta noite. 

Gostaria de parabenizar os vereadores autores dos três projetos, Luis Henrique Ferrarini, 

Mauro Antônio Moreno e Marcos Paulo da Silva, assim como todo esse colegiado pela 
aprovação unânime das proposituras que justamente concederam o Título de Cidadão 

Itapirense aos laureados. Parabéns ao Bispo Dom Pedro Carlos Cipolini, ao Padre Carlos 

Roberto Panassolo e ao Padre Erique Fernando Bordini, pelo recebimento do Título de 

Cidadão Itapirense. Congratulo ainda os familiares e amigos destes laureados, que 
certamente ofereceram apoio quando necessário, estando ao lado em diversas situações de 

vossas vidas, mostrando o quanto é importante a amizade, o amor, o carinho e a lealdade. 

Por fim, enfatizo aos homenageados que a honraria que lhes outorgamos nesta manhã vai 

acompanhada do reconhecimento de todo um povo, que muito lhes admira e sente-se feliz e 
orgulhoso por tê-los como filhos desta terra que tanto amamos. Por tudo que vocês fizeram 

e ainda fazem por nossa terra, lhes entregamos hoje esta honraria como forma de gratidão. 

Muito obrigado e parabéns a todos!”(Aplausos) Ato contínuo, o Vereador Sr. Carlos 

Alberto Sartori, juntamente com o Vereador Marcos Paulo da Silva, fazem a entrega do 
Título de Cidadania Itapirense ao bispo Dom Pedro Carlos Cipolini. (Aplausos). Isto feito, 

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

Ferrarini, fazem a entrega do Título de Cidadania Itapirense ao padre Carlos Roberto 

Panassolo. (Aplausos). Da mesma forma, o Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori, 
juntamente com o Vereador Marcos Paulo da Silva, fazem a entrega do Título de Cidadania 

Itapirense ao padre Erique Fernando Bordini. (Aplausos). A seguir, faz uso da palavra o 

padre Sr. ERIQUE FERNANDO BORDINI: “Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor 
bispo, padre Carlos, demais padres e seminaristas, senhor prefeito municipal, senhor 

presidente da Câmara Municipal de Itapira, bom dia. Gostaria de agradecer a Deus e a 

Maria Santíssima por esta benção. Esse título não é somente meu, mas sim de todo povo de 

Deus que trabalha na construção do reino de Deus entre nós. Outro dia estive lendo alguns 
documentos e pude constatar que Itapira é citada como a linda. Itapira é linda e o povo 

desta cidade é maravilhoso. Gostaria de oferecer esse título a população desta cidade. 

Também gostaria de oferecer, de maneira especial, para a população do bairro do Cubatão 

cujo tem sua moral e fé enaltecidas por grandes conquistas e vitórias. Não somente de 
minha parte, mas sim de todo povo de Deus. A comunhão faz a força e a diferença. Ofereço 

esse título a todo povo da Paróquia São Judas Tadeu, assim como para todos os padres que 

por aqui já passaram. Gostaria de citar um versículo: “Coríntios 1:11: Eu sou de Paulo, eu 

sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Por acaso Cristo está dividido? O reino de 
Deus é união e comunhão. Um reino dividido não se mantém.” Portanto, não deve haver 

divisões. Creio que não podemos dizer que somos da direita ou da esquerda. Acredito que 



devemos dar um basta nessa situação. Não devemos nos colocar dessa forma, mas sim 

como do povo e para o bem do povo. Essa é a nossa missão. O Papa Francisco nos orienta 
sobre a humildade e simplicidade. O pastor deve sentir o cheiro das ovelhas. O padre e o 

pastor devem transmitir humildade. Então, o bom político precisa sentir o cheiro dos 

eleitores. Que Jesus nos ajude e Nossa Senhora da Penha nos proteja contra todo tipo de 

maldade e engano. Assim seja. Amém. Muito obrigado.” (Aplausos). A seguir, faz uso da 
palavra o padre Sr. CARLOS ROBERTO PANASSOLO: “Irmãos e irmãs, bom dia. 

Inicio a minha colocação com as palavras do próprio senhor que no evangelho de São João 

nos diz: “Já não chamam de servos, mas de amigos.” Na pessoa do presidente da Câmara, 

Sr. Carlos Sartori, do ex-vereador Sr. Ferrarini que me indicou merecedor de tal título, do 
senhor prefeito municipal, gostaria de saudar a presença de todos. Como diz o documento 

de Aparecida, acredito que a igreja deve ser o lugar do encontro, da casa e da escola. 

Agradeço a Deus porque fez com que no bairro dos Prados pudesse ter essa grande 

experiência de casa, de ser família, de estar junto, de partilhar, de aprender, de rir e de 
chorar junto em muitos momentos, de escola, de ensinar, mas também de aprender. Aprendi 

muito. Nesses quase 8 anos que aqui fiquei agradeço a Deus por essa oportunidade e o 

nosso bispo. Vim a esta cidade entre lágrimas e acredito que sairei entre lágrimas. Lágrimas 

pela descoberta pelo novo e o que não sabia em encontrar. Lágrimas de gratidão por aquilo 
que conquistei por causa de Cristo Jesus. Agradeço a Deus porque em Cristo Jesus pude ser 

o padre Carlos que muitos conhecem. Agradeço esse título de coração. Parabenizo nosso 

bispo pela sua forma incansável de conduzir a nossa diocese pelo plano de pastoral que 

vem demonstrando e buscando para nos levar a essa comunhão. Ao padre Erique, parabéns 
pelo título. A paróquia de São Judas Tadeu ganhou um novo rosto e um novo vigor. Que 

Deus ilumine cada vez mais seu ministério. Agradeço e bendigo a Deus por estar com 

vocês. Levo comigo Nossa Senhora Aparecida. Agora ela tem nome e sobrenome, ou seja, 

Prados. Por esse motivo posso dizer que conheci muitas famílias, onde muitas delas nos 
convidou para fazer parte. Tudo foi feito com solidariedade, partilha, esperança e 

fraternidade. Agradeço por vocês. Hoje coloco junto a mim mais que um Título de 

Cidadão, ou seja, coloco um sobrenome, pois todas as vezes que rezo à Aparecida não tem 

como deixar para trás o bairro dos Prados. Sempre rezo por todos e não apenas pelo bairro 
dos Prados. Rezo pela cidade de Itapira. Aprendi a amar e respeitar esta linda cidade. Para 

concluir, gostaria de agradecer todos os padres que me antecederam porque permitiram 

com que o terreno estivesse muito bem revirado para receber as sementes. Muitas sementes 

preciosas foram plantadas. Agradeço aos que vierem depois e que levem à frente, com tanta 
firmeza, o mesmo amor por Cristo Senhor e ao povo. Desse modo, construiremos uma 

sociedade melhor, mais fraterna e unida. Deus seja louvado hoje e sempre. Obrigado.” 

(Aplausos). A seguir, faz uso da palavra o bispo Sr. PEDRO CARLOS CIPOLINI: 
“Neste momento tão privilegiado desejo agradecer de coração por esse título que tão 

generosamente me é presenteado neste dia. Agradeço penhorado esta ilustre Casa 

Legislativa com seus edis a quem desejo saudar na pessoa do vereador que propôs o título a 

mim ora conferido, Sr. Marcos Paulo da Silva. Agradeço, juntamente com o senhor 
presidente da Câmara, Sr. Carlos Alberto Sartori, e demais ilustres vereadores. Gostaria de 

saudar o senhor prefeito municipal, Sr. José Natalino Paganini, que gentilmente nos honra 

com sua presença e de sua esposa. Agradeço a presença de todos os padres. A presença de 

todos os padres é um grande presente para minha pessoa. Realmente a cidade de Itapira 
possui um maravilhoso time de padres que lutam e dedicam sua vida a Jesus Cristo. Não 

estão trabalhando cada um per si em sua paróquia, mas unidos. A presença de todos eles 

nesta Casa confirma esta união que já foi ressaltada e que dá rumo, sentido e consistência a 

todo trabalho desenvolvido. Também parabenizo pelo trabalho, assim como parabenizo os 
padres Erique e Carlos, pois juntamente com minha pessoa recebem esta honraria tão 

grande desta linda cidade. Estou muito contente por eles. Saúdo, de maneira especial, o 



povo que veio nesta Casa Legislativa. A Câmara Municipal é o local da representação do 

povo. Os senhores vereadores receberam o voto de confiança de toda população para 
levaram à frente o empenho, luta e trabalho pelo bem da população em todos os sentidos. 

Gostaria de dizer o tanto que quero bem o povo desta cidade. Esta cidade possui em seu 

lema: Bela e digna. Quero atribuir e dedicar este Título de Cidadania, que muito me honra, 

a igreja católica que está presente nesta cidade. A igreja católica sempre esteve presente na 
história desta cidade. Ela esteve presente desde o momento em que nascia o pequeno 

povoado chamado Macuco em torno da capela de pau a pique dedicada a Nossa Senhora. 

Essa capela foi construída em terras doadas pelo proprietário de vasta gleba, Sr. João 

Gonçalves de Moraes. Ele é parente do padre João Gonçalves. Este mesmo senhor doou a 
imagem de Nossa Senhora da Penha que recebera de herança de seus pais para ser venerada 

como padroeira do local. Essa capelinha foi inaugurada em 11 de março de 1821 pelo padre 

Antonio de Araújo Ferraz que celebrou a primeira missa. Manoel Pereira, pessoa de 

confiança do Sr. João Gonçalves, foi o cofundador do povoado, sendo o primeiro protetor e 
procurador de Nossa Senhora da Penha. A paróquia ou freguesia como era chamada na 

época foi criada em 08 de fevereiro de 1847 e a Vila de Nossa Senhora da Penha foi 

instalada em 02 de março de 1858. Depois foi denominada Penha do Rio do Peixe. Quando 

se transformou em cidade começou a ser chamada de Itapira. A unidade civil como vila 
também nasceu tendo em seu nome Nossa Senhora da Penha. É de se ressaltar que a cidade 

de Itapira nasce católica e mariana. Católica no sentido de que sua população nasce e cresce 

ouvindo a palavra de Deus pregada pelos padres ao redor daquela capelinha que hoje é esse 

majestoso templo que dá a esta cidade um toque especial como marca característica cuja 
torre mais parece um farol luminoso colocado no alto de um monte de uma penha a indicar 

o caminho para Deus. Então, a cidade nasce sob a proteção de Maria, discípula de Jesus. A 

cidade nasce mariana porque desde o início o doador da terra e da imagem de Nossa 

Senhora da Penha quis que a ela se dedicassem. O povo dessa cidade honrou o desejo de 
forma magnífica construindo uma das mais belas igrejas de nossa diocese, ou seja, a Matriz 

de Nossa Senhora da Penha. Que a cidade de Itapira possa sempre honrar sua protetora 

como está fazendo e empenhando-se no restauro da majestosa igreja Matriz da Penha que 

não é somente um templo religioso, mas é um monumento histórico da cidade. Peço que 
Nossa Senhora da Penha, a celeste padroeira desta cidade, interceda para que o crescimento 

econômico seja acompanhado do crescimento humano e que haja respeito a vida e a 

dignidade das pessoas. Que Nossa Senhora da Penha consiga para essa cidade a benção da 

saúde sinalizada tanto na construção das Unidades Básicas de Saúde como na recuperação 
da Santa Casa e no combate a dependência química que se alastra de forma deletéria em 

toda a nossa região, especialmente entre nossa juventude. Que Nossa Senhora da Penha e 

São Benedito intercedam a Deus para que esta cidade tenha muita paz e prosperidade. Que 
a nossa igreja católica apostólica romana que está na origem desta cidade se sinta alegre em 

poder trabalhar e desenvolver aqui tantos trabalhos ou feitos por ela mesma, diretamente ou 

indiretamente ligada a ela, levando à frente pelos católicos que lutam, trabalham e dão um 

grande testemunho de fé e esperança não somente em Deus, mas também na pessoa do ser 
humano. Que esta cidade continue sinalizando esse imenso amor a Jesus e a missão que ele 

nos confiou. Não me esquecerei jamais, pois foi nesta cidade que realizei a minha primeira 

visita pastoral. Vocês sabem que quando chegamos a determinado lugar, num primeiro 

encontro, é muito marcante. Jamais esquecerei a acolhida do povo de Itapira e a alegria dos 
encontros daquela primeira visita pastoral. Recordo-me de tudo que ficou marcado em meu 

coração e em minha memória. Marcou o início de meu episcopado. Provei a gentileza, a fé 

e a acolhida do povo de Itapira, ao qual agora abraço e chamo com orgulho de concidadãos. 

Quero finalizar com uma estrofe do hino da cidade sancionado em lei municipal no ano de 
1975. “Glorificados pela padroeira, levantemos alto nossa bandeira. Viver no amor, lutar e 

sofrer por Itapira, perfumada flor.” 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. 


