
Ata da 3ª Sessão Solene, realizada aos 24 de Abril de 2014, no Clube da Saudade, para 

a Comemoração do Mês Municipal Espírita. Iniciando a Sessão, o Assessor de Relações 

Públicas solicita, para compor a Mesa, a presença do Presidente da Casa, 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, JULIANO FELICIANO, LUIZ ANTONIO MACHADO e JOILSON 

BATISTA MILITÃO DA SILVA. Ato contínuo, o Assessor de Relações Públicas solicita 

a presença no plenário dos vereadores que se fazem presentes. A seguir, são convidados 

para compor a Mesa Principal o Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima e o Presidente 

do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, Sr. Sérgio Villar. Ato contínuo, o Assessor de 

Relações Públicas procede a leitura dos OFÍCIOS: Vereadores César Augusto da Silva, 

Juliano Feliciano, Luiz Antonio Machado e Joilson Batista Militão da Silva: Informam 

que por motivos de compromissos anteriormente agendados não puderam marcar presença 

no evento. Felicitam os homenageados e desejam amplo sucesso na realização da 

solenidade. José Natalino Paganini: Justificativa de ausência e votos de congratulações 

aos homenageados. Hélia Regina Pichotano: Justificativa de ausência e votos de 

congratulações aos homenageados. Deputado Barros Munhoz: Justificativa de ausência e 

votos de congratulações aos homenageados. Isto feito, são chamados os homenageados da 

noite para que possam se assentar em local reservado e especial no plenário, sendo os Srs. 

ANDRÉ LUIS DA SILVA MAROUÇO, THIAGO SILVA BACCELLI e JOSÉ 

THOMAZ DA SILVA SOBRINHO. 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, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA, para que 

leia um trecho da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicita a execução do Hino 

Nacional. Continuando os trabalhos, o Sr. Presidente, Vereador CARLOS ALBERTO 

SARTORI faz uso da palavra: “Estamos hoje reunidos neste ato solene, onde celebramos 

com renovada alegria e devida reverência, o Mês Municipal Espírita em nossa cidade, 

cumprindo em conjunto com o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, os preceitos 

estabelecidos pela Lei Municipal 4.084, ampliada em sua abrangência e magnitude pela Lei 

Municipal 4.422. Gostaria de externar a honra e o orgulho que tomam conta da edilidade 

Itapirense ao homenagearmos tão reconhecidas e renomadas lideranças da doutrina espírita. 

Falar de Chico Xavier não é uma tarefa das mais fáceis, principalmente na presença de 

pessoas como Sérgio Villar e Thiago Baccelli, e ainda diante de uma plateia como esta que 

tem muito mais aprofundamento teórico e prático dos ensinamentos da Doutrina Espírita, 

personificados na figura de Chico Xavier. Hoje, vou-me reportar à tolerância. Tolerância 

essa que foi o para-choque de Francisco Cândido Xavier por toda sua vida, para 

exemplificar a era que vive hoje esta casa do povo. Além de fiscais da população e autores 

de leis para o favorecimento dos munícipes, a Câmara de Vereadores de Itapira é feita por 

homens do bem, que acima de tudo tem Cristo no coração e tenta segui-lo através dos 

ensinamentos deixados por ele. Falo de tolerância, pois independente da religião, o amor ao 

próximo, pedido por Cristo a nós, precisa desse exercício quase sempre difícil. Os dez 

vereadores que compõem o Legislativo Itapirense têm esta missão também. A missão de ser 

paciente com os colegas, com a vontade da população que nem sempre tem a mesma 

velocidade da burocracia a qual estamos submetidos, mas principalmente a tolerância com 



os que não valorizam a boa vontade de quem quer o bem comum antes mesmo dos próprios 

interesses. Cito aqui uma passagem do livro do jornalista Marcel Souto Maior, que conta os 

bastidores da gravação do filme de Chico Xavier que ficou em cartaz em todo país. Ele 

relata que Francisco Cândido Xavier nunca cobrou a fé dos que o procuravam, sendo que 

80% dos que lá estiveram não eram espíritas. Em uma conversa com uma visitante, Chico 

Xavier ouviu o seguinte: “Meu marido é um homem maravilhoso. Bom pai, bom filho, bom 

avô, bom companheiro. Só tem um defeito grave: não é espírita.” O livro conta que o 

médium abriu um sorriso e disse: Mas, se ele é tudo isso, não precisa ser espírita de jeito 

nenhum. Já está bom demais. Não mexe não! Por isso, nobres colegas vereadores, senhoras 

e senhores, é que faço questão de garantir a todos, e reforçar aos membros desta Casa de 

Leis, que somos pessoas de bem e assim nos manteremos, independente da fé de cada um. 

A brilhante e exemplar vida de Chico Xavier, e há de se enfatizar sua bondade 

independente de religião ou credo, permitiu criarmos nesta Casa o orgulho de homenagear 

com um diploma que leva o seu nome àqueles que mais fazem pela doutrina espírita. Como 

já dito antes, temos aqui em nossa terra, exemplos concretos do alcance, bondade e 

amplitude que esta doutrina pode ter. Tamanha identificação de nossa cidade e tão operoso 

convívio, precisam ser comemorados condignamente, como ora o fazemos, através da 

entrega do diploma “Chico Xavier – um homem chamado amor – aos renomados líderes da 

comunidade espírita aqui presentes, e através do nosso reconhecimento público à 

comunidade espírita de Itapira pelos relevantes serviços prestados à nossa cidade e ao nosso 

povo. Agradeço de coração, e tenho certeza de que também o fazem os nobres vereadores 

da Câmara Municipal de Itapira, as honrosas presenças de todos que nos prestigiam nesta 

noite muito especial em que comemoramos orgulhosos e felizes o Mês Municipal Espírita 

em nossa cidade. Para finalizar, eu gostaria de citar um trecho da obra de Chico com o qual 

me identifico muito: “Você nasceu no lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico que 

merecia, mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. 

Você possui os recursos financeiros coerentes com tuas necessidades, nem mais, nem 

menos, mas o justo para tuas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu 

espontaneamente para a sua realização. Teus parentes e amigos são as almas que você 

mesmo atraiu, com tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob o 

teu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que 

te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. 

São as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência. Não reclame, não se faça 

de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma 

tua meta, busca o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer 

um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim”. Meu muito 

obrigado.” (Aplausos) A seguir, o Cerimonial procede a chamada dos parlamentares que 

entregarão as honrarias aos laureados. Isto feito, os Vereadores Srs. Maurício Cassimiro de 

Lima e Marcos Paulo da Silva, em parceria com o presidente da Casa, Sr. Carlos Alberto 

Sartori, e o Presidente do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, Sr. Sérgio Villar, 

fazem a entrega do Diploma Chico Xavier ao ilustre homenageado Sr. ANDRÉ LUIS DA 

SILVA MAROUÇO. (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Sr. ANDRÉ LUIS DA 

SILVA MAROUÇO: “Boa noite a todos. A nossa alegria na noite de hoje, embora um 

pouco assustado. Quando o Sérgio me estendeu o convite a nossa vontade inicial foi de 



dizer: “Não. Não dá.” Não nos julgamos a altura de um diploma com o título de Chico 

Xavier – Um homem chamado amor. Na sequencia percebi que não era apenas um diploma, 

mas algo que nos fortaleceria a continuarmos trabalhando em prol de Cristo, nosso mestre 

senhor, para a construção de uma pátria melhor. É o desejo de todos independente das 

opções religiosas. Tenho para mim, meus irmãos, que o espiritismo, sequer, é uma religião. 

Acredito que o espiritismo é uma ciência, uma filosofia com propostas de religação da 

criatura para com o criador. Uma doutrina capaz de nos explicar aquilo que o maior, nosso 

mestre senhor, nos trouxe. Chico Xavier nem se fala. É a bandeira de amor. Gostei muito 

do título. É um homem chamado amor e não simplesmente um espírita. O nosso Leon Deni 

cita que o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. A religião do 

futuro é o amor. Essa não faz diferença de opções. Não existe qualquer preconceito. Ela 

acolhe. Portanto, aceitamos e somos sabedores da responsabilidade que esse diploma nos 

trás daqui para frente. Rogamos a Jesus, nosso mestre, e a Deus, nosso pai, para que nos 

fortaleça a fim de que possamos continuar nosso trabalho de divulgação do espiritismo. Na 

questão 932 do livro dos espíritos Kardec pergunta aos amigos espirituais: “Por que no 

mundo o mal sobrepuja o bem? Por fraqueza destes. Os maus são intrigantes audaciosos e 

os bons são tímidos. Quando quiserem preponderarão. - os espíritos superiores respondem.” 

Então, entendo que qualquer tipo de comemoração ou dia dedicado ao espiritismo, não 

somente ao espiritismo, mas toda e qualquer religião, tem o intuito de contribuir para uma 

sociedade mais igualitária, justa e mais pautada na lei de amor que nosso mestre nos 

ensinou. Obrigado.” (Aplausos) Ato contínuo, os Vereadores Srs. Pedro Tadeu Stringuetti e 

Décio da Rocha Carvalho, em parceria com o presidente da Casa, Sr. Carlos Alberto 

Sartori, e o Presidente do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, Sr. Sérgio Villar, 

fazem a entrega do Diploma Chico Xavier ao ilustre homenageado Sr. THIAGO SILVA 

BACCELLI. (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Sr. THIAGO SILVA 

BACCELLI: “Boa noite a todos. É com muita satisfação que marcamos presença nesta 

solenidade. Viemos de Uberaba em companhia de nosso avô, Sr. José Thomaz da Silva 

Sobrinho, que também será homenageado. Queremos agradecer aos ilustres vereadores da 

cidade de Itapira, ao nosso amigo Sérgio Villar, a Soraia, ao André e a toda comunidade da 

cidade de Itapira por esta homenagem. Ficamos meio sem jeito de dizer não, mas estamos 

aqui porque conhecemos um pouco a respeito de Chico. Convivemos com ele. Ele é nosso 

padrinho e um irmão muito querido na intimidade de nossa casa. Ele é amigo de meus pais, 

avós e minhas tias, ou seja, de toda nossa família. Queremos dizer que Chico representa um 

apóstolo de Jesus na Terra que nos ensina, de forma ecumênica e fraterna, a redobrarmos os 

nossos esforços em torno da prática do bem ao semelhante, buscando, assim, seguir os 

preceitos de Jesus. “Amai-vos uns aos outros como eu vos amei.” Então, buscamos seguir o 

maior mandamento. “Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós 

mesmos.” No amor encontramos o resumo de todas as nossas obrigações, deveres e 

responsabilidades. A figura de Chico Xavier é muito querida. É um prazer imenso receber 

esta homenagem da comunidade da cidade de Itapira. Lembramo-nos de muitas coisas a 

respeito da figura de Chico Xavier. Exemplo disso é que na Vila do Pássaro Preto, na 

cidade de Uberaba, um bairro pobre, havia as distribuições de Chico. Um grande grupo de 

pessoas auxiliava a comunidade mais carente de nossa cidade com o pão espiritual baseado 

no evangelho de Jesus e também com o pão material, pois muitas famílias da região eram 



muito pobres. Então, todas as semanas, naquele chão de terra batido, eram distribuídas 

sacas de pães e litros de leite. O Chico ficava atrás de uma mesa como esta e distribuía 

dinheiro para as pessoas. Eram moedas, cédulas, enfim, uma grande festa em torno da 

prática do bem em busca de auxiliar os nossos irmãos que encontram dificuldades no 

decorrer de suas vidas. Chico era assim, ou seja, ele se comovia com a dor do próximo e 

ajudava naquilo que era possível. Não sabíamos muito bem o que estávamos fazendo, pois 

éramos crianças, mas sempre ao lado das sacas de pães levados por nossos pais. Quantas 

pessoas Chico atendia semanalmente com seu grupo? Sinceramente não sei. Penso que 

eram centenas de pessoas. Mesmo criança consegui identificar e compreender uma coisa: 

Ali estava presente um homem de bem e este homem era e é o nosso querido e amado 

Chico Xavier. Muito obrigado a todos e que Jesus nos abençoe.” (Aplausos) Da mesma 

forma, os Vereadores Srs. Maurício Cassimiro de Lima e Marcos Paulo da Silva, em 

parceria com o presidente da Casa, Sr. Carlos Alberto Sartori, e o Presidente do Centro 

Espírita Perdão, Amor e Caridade, Sr. Sérgio Villar, fazem a entrega do Diploma Chico 

Xavier ao ilustre homenageado Sr. JOSÉ THOMAZ DA SILVA SOBRINHO. 

(Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Sr. JOSÉ THOMAZ DA SILVA SOBRINHO: 

“Boa noite a todos. Senhor presidente, Carlos Alberto. Senhores vereadores. Nobre 

presidente do Centro Perdão, Amor e Caridade. Boa noite. Aprendi há muito tempo que os 

poderes representam a necessidade de toda uma população. São independentes o Poder 

Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, mas independentes não impedem que 

eles trabalhem articuladamente. Ao entrar nos domínios de Itapira verifiquei que aqui o 

Poder Executivo e o Legislativo entregam a sua população o máximo de respeito. A busca 

da luz incessante, seja a doutrina que for, sinto e homenageio com meu agradecimento 

profundo e minha admiração a esta cidade que não conhecia, mas que passou, desde que 

pisei nesse solo, o meu mais profundo respeito e admiração como homem e como cristão. 

Meus amigos, Chico Xavier é humildade. Chico Xavier é devotamento. Chico Xavier é 

exemplo que perdura e não acaba nunca. Por quê? Porque é um homem do amor. O 

presidente é responsável por uma Casa onde a primeira palavra é perdão. Esse perdão tem 

que ser registrado em nossas almas continuamente. Não somos melhores do que ninguém. 

O perdão abre o caminho para os sentimentos mais nobres de nosso espírito. Amor é tudo. 

Amor é recomeço e fim. Amor é reencontro e o maior sustentáculo entre todas as pessoas. 

E caridade? Apóstolo Paulo já asseverou a caridade, pois fora dela não existe salvação. 

Caridade é pensar no próximo. Caridade é quando estiver cansado e ir para as favelas. 

Caridade é olhar para frente e saber que vencemos muitos obstáculos. Caridade é olhar para 

o chão e sentir que não estamos pisando em ninguém. Caridade é olhar para o céu e poder 

conversar com Deus. Senti que a comunidade espírita de Itapira recebe da espiritualidade 

tudo aquilo que envolve Chico Xavier. Esse mês é muito importante para o Brasil. Vocês 

sabem que antes dele reencarnar ele visitou com os espíritos superiores uma cidade 

pequenina chamada Pedro Leopoldo. Ele foi conduzido até aquela cidade para conhecer o 

seu futuro lar. Quando ele chegou a Pedro Leopoldo em espírito sentiu a humildade e a 

singeleza daquela população. Ele verificou que ali começava uma fábrica humilde de 

tecidos do lado de um rio e do outro lado pequenas casas, onde foi levado à frente de uma 

igreja. Chegaram algumas mulheres que trabalhavam na fábrica de tecidos de estatura 

pequena, morena, humilde e frágil. Os espíritos superiores disseram: “Ela é devota de João 



de Deus.” Maria João de Deus será sua mãe. Ele chorou de felicidade ao ver aquela mulher 

humilde. Ela sentiu os eflúvios salutares. Nós vivemos em um fluído cósmico universal. Ela 

começou a chorar até que seu marido lhe questionou: “Maria, porque você está chorando?” 

Não sei. – Disse ela. Maria João de Deus já tinha 8 filhos e tinha perdido uma menina. 

Chico Xavier nos deixou um legado. Quero cumprimentar a todos em nome de todos os 

vereadores desta Casa. Vocês ofereceram uma linda homenagem. É muito importante para 

a espiritualidade. É um momento muito feliz para a comunidade espírita. A nossa doutrina 

não tem chefe. A doutrina é dos espíritos. Nascemos, vivemos e morremos. Estamos em um 

planeta de provas e sofrimento. Estamos preparando a Terra para ser um planeta de 

regeneração, onde o bem e o mal ficarão equilibrados. Portanto, senhores vereadores, meu 

aplauso por essa linda atitude vinda desta Casa de Leis. Parabéns. Felicidades. Vocês 

devem se orgulhar desta cidade. Obrigado. Que Jesus continue nos abençoando hoje, 

amanhã e sempre.” (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Sr. SÉRGIO VILLAR: “Ao 

nobre presidente da Câmara Municipal de Itapira, Sr. Carlinhos Sartori, aos nossos amigos 

que compõem a Câmara Municipal, as autoridades que se fazem presentes, muito boa noite. 

É uma singela homenagem que como dizia Chico Xavier não é um merecimento ainda 

nosso, mas colocaremos no cabideiro do movimento espírita. Aos funcionários da Câmara 

Municipal, que com muita alegria tem nos atendido em tudo o nosso pleito e auxiliando 

para que esse evento pudesse ocorrer, muito boa noite e obrigado. Aos diretores do Centro 

Espírita Perdão, Amor e Caridade a nossa gratidão. Aos seus frequentadores a nossa 

alegria. Gostaria de saudar os nossos companheiros que estão transmitindo a nossa 

programação para 62 países através da TV A Caminho da Luz. É com muita alegria que 

dirigimos os trabalhos desta noite. Ao nosso querido Betusca que há 14 anos nos concedeu 

um espaço para que tivéssemos um programa espírita. Hoje posso dizer que a Rádio Clube 

está transmitindo esse evento para todos os ouvintes de Itapira e região. É uma alegria 

poder estar na condição de presidente do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Ao 

nosso querido André Luis que hoje veio receber o título, é um cineasta e diretor da TV 

Mundo Maior de São Paulo, na qual, em breve, estará lançando nos cinemas nacionais mais 

um filme causa e feito, levando para as telas de nosso cinema a ideia de uma mensagem 

espírita de amor. Quando nós, há quatro anos e meio, fomos procurá-lo em São Paulo para 

montar a TV A Caminho da Luz, fomos recebidos de braços abertos. Naquele momento não 

se fazia como um concorrente, mas fazia-se como um irmão fraterno que estendeu seus 

braços amigos para que Itapira pudesse ter a sua TV Web que atualmente é uma das Tvs 

mais expressivas do Brasil, tendo a oportunidade de ser assistida em 62 países. Leva a 

mensagem de grandes oradores que compõem a grandeza de nosso movimento. Ao 

professor José Thomaz, aprendemos a respeitá-lo ainda muito novo. Conheceu Chico 

Xavier em Pedro Leopoldo. Quando chegou em Uberaba foi um dos grandes amigos de 

Chico Xavier. Chico frequentava sua casa constantemente. Foi o amigo pessoal que 

acompanhou Chico Xavier por todos os anos que conviveu na cidade de Uberaba. A nossa 

gratidão por estar conosco nesse importante evento. Ao nosso querido Thiago, pessoa 

jovem que está seguindo os passos de seu pai. Dizem que filho de peixe, peixinho é. O seu 

pai é um dos grandes líderes do movimento espírita brasileiro. Seu nome é Carlos Baccelli. 

O trabalho dele é tão importante que o mesmo ficou ao lado de Chico Xavier durante 25 

anos. Recentemente, em Uberaba, diante de um processo que se encontrava no Fórum 



daquele município, através de uma psicografia, conseguiu receber o pensamento do espírito 

que veio dizer que aquele que estava sendo julgado não era culpado. Pela terceira vez no 

Brasil o juiz entendeu que realmente a carta pertencia ao espírito porque a letra e a 

assinatura eram do espírito. Criou-se uma jurisprudência no Brasil. Ao nosso querido 

Thiago que em breve estará lançando o livro, a nossa gratidão pela presença. Seu pai foi o 

segundo médium espírita a receber o Título de Cidadão Itapirense. O primeiro foi Chico 

Xavier e o segundo o seu pai. Tivemos a grande honra, através desta Câmara Municipal, do 

terceiro trabalhador espírita receber o Título de Cidadão que tanto me honra. Para 

concretizarmos as nossas falas, no dia 24 de outubro de 1974, mais precisamente no dia do 

aniversário da cidade, Chico Xavier estava entrando no anfiteatro do Américo Bairral. 

Todos os vereadores da época estavam presentes, além de uma plateia de mais de mil 

pessoas para a entrega do Título de Cidadão Itapirense ao Chico. Para a nossa alegria o 

Título de Cidadão Itapirense dedicado ao Chico Xavier completa 40 anos neste ano. 

Lembro-me que em 1994, quando aqui me aportei, fui visitar o Chico Xavier na esperança 

de receber uma palavra amiga. O Chico com sua mediunidade disse o seguinte: “Meu filho, 

você está indo para uma cidade na qual sou filho. Você não sairá mais de lá.” Respondi a 

ele: “Mas sou gerente de banco, Chico. Posso ser transferido a qualquer momento.” Ele 

disse o seguinte: “Não meu filho. Essa é a cidade designada para suas atividades espirituais. 

Lembre-se, meu filho, que a vida é como uma rosa. A beleza das pétalas, o perfume e o 

encanto, mas lembre-se que ela tem o corpo cheio de espinhos. Muita alegria será 

proporcionada, mas também haverá muitas dificuldades em sua caminhada. Prossiga que 

estaremos sempre juntos.” É com essa alegria que tenho a absoluta certeza que o Chico 

estará sempre junto de nós. Muita paz no coração de todos.” (Aplausos) A seguir, o 

cerimonial informa novamente que a entrega do Diploma Chico Xavier aos ilustres 

homenageados GERALDO LEMOS NETO e LUIZ CLÁUDIO DA SILVA será 

realizado no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade em data ainda a ser definida. (Nota: 

Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram transcritos em sua íntegra). 

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. 


