
Ata da 2ª Sessão Solene, realizada aos 05 dias do mês de  

Abril de 2014, para a outorga do Título de Cidadania Itapirense ao ilustre senhor 
Luiz Ehmke. 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. JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA, LUIZ ANTONIO 

MACHADO, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA, DÉCIO DA ROCHA 

CARVALHO E CÉSAR AUGUSTO DA SILVA. Ato contínuo, são convidados para 

compor a Mesa Principal os Srs.: Marcos Paulo da Silva, Vereador de Itapira, José Natalino 

Paganini, Prefeito Municipal de Itapira e a Sra. Sônia de Oliveira Marques Paganini, 
Presidenta do Fundo Social de Solidariedade de Itapira. Ato seguinte, o cerimonial solicita 

a presença no plenário do ilustre homenageado a saber: Luiz Ehmke. 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, JULIANO 

FELICIANO, para que leia um trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito, o cerimonial registra, 

na íntegra, os ofícios das autoridades ausentes da presente Sessão Solene. Ofícios: 

Vereadores Joilson Batista Militão da Silva, Luiz Antonio Machado, Maurício 

Cassimiro de Lima, Décio da Rocha Carvalho e César Augusto da Silva: Comunicam o 
recebimento do honroso convite para a outorga do Título de Cidadania Itapirense ao Ilustre 

Sr. Professor Luiz Ehmke, registram seus agradecimentos e aproveitam para desejar amplo 

sucesso na realização do evento. Infelizmente por motivos de agenda assumidos 

anteriormente eles não poderão estar presentes na solenidade como gostariam de fazê-lo. 
Servem-se da oportunidade para apresentar seus protestos de autoestima, respeito e 

admiração. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo; Deputado Barros Munhoz: 

Prezado presidente, com meus cumprimentos acuso o recebimento do convite para 

participar da sessão solene de outorga do Título de Cidadania Itapirense ao Ilustre Sr. Luiz 
Ehmke. Agradeço a gentileza, mas infelizmente não poderei comparecer a respectiva sessão 

devido a compromissos anteriormente agendados. 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 pela importância e 
grandeza do trabalho que desenvolveu e até hoje desenvolve em benefício da nossa cidade e 

do nosso povo. Dignos e queridos familiares do homenageado, igualmente merecedores da 

nossa gratidão, pelo apoio, convívio e participação na vida e nas realizações deste novo 
cidadão Itapirense, razão pela qual peço que dividam com ele o mérito do presente 

reconhecimento externado por Itapira e pela nossa população. Representantes da imprensa. 

Senhores, Senhoras, jovens que nos honram com suas presenças nesta Sessão Solene. Bom 

Dia! Dentre as atribuições impostas ao vereador no decorrer de seu mandato, muitas são as 
ocasiões nas quais nos deparamos com situações conflituosas, desgastantes, que exigem de 

cada um de nós considerável dose de compreensão e boa vontade, para levarmos a bom 

termo a missão que nos foi confiada pelo povo Itapirense. São discussões e votações de 

projetos e iniciativas polêmicas, sejam elas de iniciativa do Poder Executivo ou dos nobres 
vereadores, que nem sempre são votadas dentro de um clima de harmonia e entendimento 

como sempre desejamos que ocorra. Outras, no entanto, nos enchem o coração de alegria e 

júbilo, por termos a convicção de estarmos promovendo um ato de justiça plena e 

inquestionável, em consonância com a vontade popular. É o caso presente da outorga nesta 
manhã, da honraria maior desta Casa de Leis ao ilustre e renomado professor Sr. Luiz 

Ehmke, cuja dedicação, competência e desvelo para com a nossa comunidade, na difícil 



missão de educar, o credenciam a integrar a galeria de filhos ilustres de Itapira, como se 

aqui houvera nascido. A história de vida do professor Luiz Ehmke é um constante semear 
de conhecimentos, de solidariedade, de dedicação e amor aos seus semelhantes, em todas as 

atribuições que tão bem desempenhou na nossa querida Itapira. Seu breve, porém 

dignificante curriculum, nos permite asseverar que estamos neste ato – ainda que 

modestamente diante da sua enorme folha de serviços prestados à cidade de Itapira – 
retribuindo com admiração e imensa gratidão o muito que já realizou, por seus agora 

irmãos itapirenses de fato e de direito. Não é, portanto, difícil entender os motivos que 

conduziram este colegiado a acolher por aclamação a proposta de outorga da cidadania 

Itapirense ao ilustre homenageado desta manhã. 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 lhe outorgar solenemente, como 

determinam as regras legais e regimentais desta Casa, seu mais que merecido Título de 

Cidadão Itapirense. Parabenizo o nobre vereador autor do projeto pela feliz iniciativa, bem 
como os nobres pares pela aprovação unânime do Decreto Legislativo que ora nos permite 

concretizar tão justo reconhecimento ao prezado Sr. Luiz Ehmke e, por extensão, a todos os 

seus dignos e queridos familiares. Para finalizar, faço uso das palavras de Paulo Freire: “Se 

a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco, a sociedade muda.” 
Parabéns Professor Luiz Ehmke, e tenha a certeza de que a honraria que lhe estamos 

outorgando neste instante, vai acompanhada da gratidão, do respeito e do reconhecimento 

de todo um povo, que muito lhe admira e sente-se feliz e orgulhoso por tê-lo como filho 

ilustre desta terra que tanto amamos. Meu muito obrigado a todos.” (Aplausos). A seguir, o 
Vereador Marcos Paulo da Silva e o Presidente da Casa, Sr. Carlos Alberto Sartori, 

juntamente com o Prefeito Municipal de Itapira, Sr. José Natalino Paganini, fazem a 

entrega do Título de Cidadania Itapirense ao Sr. LUIZ EHMKE. (Aplausos). A seguir, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Bom dia senhor 
presidente, senhores vereadores, integrantes da imprensa, funcionários desta Casa, público 

presente. Estou muito contente pelo fato de ser o autor da indicação do Título de Cidadania 

Itapirense. O senhor Luiz Ehmke realizou grandes trabalhos em nossa cidade. Podemos 

dizer que o professor é o nosso segundo pai, pois ele é o encarregado de nos ensinar muitas 
coisas. Os professores são vistos como as pessoas mais importantes de nossa vida. São 

cidadãos que merecem muito respeito. A Laís, neta do homenageado, me procurou para me 

falar um pouco sobre Luiz Ehmke. Gostei muito da história desse grande professor. Passou 

por muitas escolas e realizou um grandioso trabalho a frente da escola Pedro Ferreira 
Cintra. Gostaria, desde já, agradecer a presença do homenageado, assim como de todos os 

que se fazem presentes nesta linda manhã. O senhor possui muitos amigos, Sr. Luiz Ehmke. 

Desejo muita saúde e sucesso ao homenageado. Obrigado e boa noite.” (Aplausos). A 
seguir, faz uso da palavra o Prefeito Municipal de Itapira Sr. JOSÉ NATALINO 

PAGANINI: “Bom dia a todos e a todas. Gostaria de saudar nosso presidente, Sr. 

Carlinhos Sartori, saudar o Marquinhos, os demais vereadores, autoridades presentes. 

Gostaria de fazer uma saudação muito especial ao professor, diretor e mestre Sr. Luiz 
Ehmke. Evidentemente também gostaria de saudar os familiares do homenageado que se 

fazem presentes nesta manhã. Esse público que vejo é especial e muito seletivo. O nosso 

homenageado realmente merece. Refletindo sobre a homenagem que hoje esta Casa de Leis 

presta ao professor Luiz Ehmke de forma justa e extremamente aceitada cheguei a 
conclusão de que hoje aqui se faz um reconhecimento a Educação. Nesta sessão solene o 

professor Luiz Ehmke significa o emblema vivo da melhor educação brasileira. Aquela 

humanista preocupada não só com a formação do homem, mas com a construção de uma 

sociedade equilibrada. Revendo a história do professor Luiz Ehmke, rememorando sua 
atuação em Itapira e até mesmo lendo seu currículo percebi que ele poderia ser 

homenageado por diversas razões. Pela sua integração a nossa cidade depois de ter aqui 



chegado vindo de Pederneiras com a sua família ou pelo exemplo de pai dedicado que 

serviu de modelo para muitas famílias ou ainda poderia ser homenageado por ter sido um 
exemplo de trabalhador não somente na iniciativa privada como na Rede Estadual de 

Ensino em que ocupou cadeiras de professor em várias cidades. No entanto, o motivo 

translúcido para concessão de sua cidadania é sem dúvidas o que ele representou para a 

Educação. Falei em motivo translúcido e cito aqui nesse momento o dramaturgo Nelson 
Rodrigues para também dizer que Luiz Ehmke é uma pessoa atravessada de luz. A luz do 

conhecimento, da compreensão, da dedicação, do caráter sério. Qualidades que fazem de 

um professor um verdadeiro guia. Um farol que continua orientando mesmo quando nos 

afastamos dele. Tenho certeza de que muitos alunos concluíram seus estudos e foram para 
outras escolas afastando, assim, do professor Luiz Ehmke, mas jamais perdendo-o de vista 

os seus ensinamentos. Saúdo aqui, muito em especial, os familiares mais uma vez 

lembrando que sua integração total a nossa cidade é fruto do casamento com a Sra. Inês 

Cescom. É de uma das nossas mais tradicionais famílias de nossa querida Itapira. Fez, 
assim, o rito da aliança entre os que consolidaram nossa cidade e aqueles que trouxeram seu 

talento para tornar nossa cidade ainda melhor. Parabenizo mais uma vez a Câmara 

Municipal de Itapira por essa homenagem e que trás a luz em dos melhores momentos da 

Educação Itapirense. Nesse momento essa luz é o nosso professor Luiz Ehmke. Parabéns.” 
(Aplausos). A seguir, faz uso da palavra o homenageado Sr. LUIZ EHMKE: “Ilustríssimo 

senhor José Antonio Barros Munhoz que por necessidade encontra-se ausente. Ilustríssimo 

senhor José Natalino Paganini, digníssimo prefeito municipal de Itapira. Ilustríssimo senhor 

presidente da Câmara Municipal de Itapira, Sr. Carlos Alberto Sartori. Senhores 
vereadores. Demais autoridades e amigos aqui presentes. No final do ano de 1929, portanto 

há mais de 84 anos, trazido pelos meus pais Alzira Herbert Ehmke e Valdemar Ehmke 

vindos de Pederneiras, onde nasci, cheguei a esta cidade, Itapira, que de coração adotei 

como minha. Aqui dei meus passos e disse minhas primeiras palavras. Foi no Parque Juca 
Mulato que passei a maior parte de minha infância subindo nas árvores, correndo pelas suas 

alamedas e pela bela Avenida dos Biris que na época certa estendia um belo tapete de flores 

amarelas. No Ribeirão da Penha, mais precisamente na represa, aprendi a nadar. No grupo 

escolar Dr. Júlio Mesquita aprendi as primeiras letras com a professora Dona Maria do 
Carmo Salgado Pereira da Silva, ou seja, ‘Dona Menininha’. Fiz o curso preparatório para o 

ginásio com a grande professora Dona Diva Magalhães Raimond. Fiz apenas o primeiro 

ano ginasial. Fui trabalhar na fábrica de chapéus Sarkis e passei a estudar na saudosa escola 

técnica de comércio de Itapira onde após sete anos de estudo conclui o curso de 
contabilidade em 1951. Terminado o estudo na escola de comércio frequentei no antigo 

instituto de educação estadual Dona Elvira Santos de Oliveira o curso normal. Tendo-me 

formado como professor parti para a luta e com a indicação de colegas consegui uma 
substituição em Santa Mercedes na barranca do rio Paraná, divisa com Mato Grosso. Ali 

comecei minha jornada. Ingressei como professor efetivo em Junqueirópolis e depois passei 

por Rinópolis e Nazaré Paulista de onde voltei para Itapira para frequentar o curso de 

administração escolar. Removi-me para o grupo escolar Joaquim Vieira em Eleutério e daí 
para o grupo escolar Dona Izaura da Silva Vieira aqui em Itapira. Em 1965 escolhi a 

diretoria do grupo escolar Gerônimo de Camargo em Jarinu de onde, em 1970, vim para o 

grupo escolar da Vila Ilze, hoje escola Estadual Pedro Ferreira Cintra onde me aposentei há 

34 anos. Fiz e ainda faço parte, com muito orgulho, de diversas instituições beneficentes e 
filantrópicas dessa cidade. Aqui em Itapira fiz muitos amigos, conheci a mulher com quem 

me casei, Inês Cescon Ehmke, e com ela tive meus filhos Itapirenses natos. De coração 

sempre me senti um cidadão Itapirense de fato, mas hoje, com muito orgulho, posso dizer 

que sou um cidadão Itapirense de direito. Muito Obrigado senhor presidente, senhores 
vereadores desta Câmara que muito me honraram com esse valioso Título e muito obrigado 

aos amigos que aqui vieram me prestigiar. 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. 

 

 

 


