
Ata da 1ª Sessão Solene, realizada em 01 de Abril de 2015, 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, DÉCIO DA 

ROCHA CARVALHO. Isto feito é realizada a chamada de todos os Senhores Vereadores 

para a composição do Plenário. Ato contínuo, o Assessor de Relações Públicas solicita a 

presença no plenário dos vereadores Srs. CARLOS ALBERTO SARTORI, MARCOS 
PAULO DA SILVA E PEDRO TADEU STRINGUETTI. Ausentes os Vereadores Srs. 

Joilson Batista Militão da Silva, Juliano Feliciano, Maurício Cassimiro de Lima, Rafael 

Donizete Lopes, César Augusto da Silva e Luiz Antonio Machado. A seguir, são 

convidados para compor a Mesa Principal os Vereadores Srs. Pedro Tadeu Stringuetti, 
Carlos Alberto Sartori e Marcos Paulo da Silva, o Prefeito Municipal, Sr. José Natalino 

Paganini e sua esposa Sra. Sônia Maria Marques Paganini, o Presidente do Centro Espírita 

Perdão, Amor e Caridade, Sr. Sérgio Villar, o Vice-Presidente do Centro, Sr. André Luiz e 

o representante dos portugueses Sr. Paulo Alexandre da Silveira Costeira Marques da Silva.  
Ato contínuo, o Assessor de Relações Públicas procede a leitura dos OFÍCIOS: Deputado 

Barros Munhoz: Manifestação de agradecimento pelo convite e justificativa de ausência 

da presente sessão comemorativa. Vereadores Srs. Maurício Cassimiro de Lima, Juliano 

Feliciano, Joilson Batista Militão da Silva, Luiz Antonio Machado e César Augusto da 
Silva: Justifica de ausência devido a compromissos já agendados. Homenageados Srs. 

Sérgio Felipe de Oliveira e Sr. Enézio de Paulo: Manifestação de agradecimento e 

justificativa de ausência por força maior. Isto feito, são chamados os homenageados da 

noite para que possam se assentar em local reservado e especial no plenário, sendo os Srs. 
SR. JETHER JACOMINE FILHO, SR. ARNALDO CARVALHAIS SILVEIRA 

COSTEIRA e SRA. ROSÁRIA CARDOSO LOURENÇO. 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, CARLOS ALBERTO 

SARTORI, 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 SR. 

DÉCIO DA ROCHA CARVALHO faz uso da palavra: “DIGNAS AUTORIDADES 

PRESENTES, JÁ CITADAS PELO CERIMONIAL. EXCELENTÍSSIMO MEMBROS 
DA MESA DIRETORA. EXCELENTÍSSIMOS COMPANHEIROS VEREADORES. 

PREZADOS E ILUSTRES HOMENAGEADOS – SR. JETHER JACOMINE FILHO, SR. 

DR. SÉRGIO FELIPE DE OLIVEIRA, SR. ENÉZIO DE PAULO, SR. ARNALDO 

CARVALHAIS SILVEIRA COSTEIRA, SRA. ROSÁRIA CARDOSO LOURENÇO – 
ATRAVÉS DOS QUAIS PRESTAMOS NOSSO DEVIDO RECONHECIMENTO E 

RESPEITO A TODOS OS INTEGRANTES DA COMUNIDADE ESPÍRITA 

ITAPIRENSE E DAS DEMAIS CIDADES DA REGIÃO, COMEMORANDO ASSIM 
DIGNAMENTE O MÊS MUNICIPAL ESPÍRITA EM ITAPIRA. MEU CARO E 

PREZADO AMIGO SÉRGIO VILLAR, DEDICADO E DINÂMICO PRESIDENTE DO 

CENTRO ESPÍRITA PERDÃO, AMOR E CARIDADE, E SUA ESPOSA SORAIA, AOS 

QUAIS SINCERAMENTE AGRADEÇO POR EMPRESTAR SEUS CONHECIMENTOS 
E SUAS EXPERIÊNCIAS PARA QUE A CÂMARA DE VEREADORES DE ITAPIRA 

PUDESSE RECONHECER E HOMENAGEAR A COMUNIDADE ESPÍRITA LOCAL E 

REGIONAL. REPRESENTANTES DA IMPRENSA, PÚBLICO PRESENTE, 

FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL, E MEMBROS DA COMUNIDADE 
ESPÍRITA DE ITAPIRA E REGIÃO. 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 

diante de uma plateia como esta que tem muito mais aprofundamento teórico e prático dos 
ensinamentos da Doutrina Espírita. Hoje, vou-me reportar à tolerância. Tolerância que foi o 

fio condutor de Francisco Cândido Xavier por toda sua vida. Falo de tolerância, pois 

independente da religião, o amor ao próximo, pedido por Cristo a nós, precisa desse 

exercício quase sempre difícil. A brilhante e exemplar vida de Chico Xavier, independente 
de religião ou credo, permitiu criarmos 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, gostaria de 

citar uma palavra de Chico Xavier com a qual sempre me identifico: “Cristo não pediu 
muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes 

sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros”. Muito obrigado e boa noite a 

todos!” (APLAUSOS) A seguir, o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA 

parabeniza e agradece a oportunidade de participar de uma sessão desse porte. Felicita e 
parabeniza os homenageados, familiares e demais autoridades presentes. Deseja muitas 

felicidades aos diretores do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. (APLAUSOS) A 

seguir, o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI saúda o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Itapira, homenageados, familiares e demais autoridades presentes. Agradece a 
oportunidade de participar da sessão solene em homenagem aos Srs. Jetther Jacomine 

Filho, Sérgio Felipe de Oliveira, Enézio de Paulo, Arnaldo Carvalhais Silveira Costeira e 

Sra. Rosária Cardoso Lourenço. Da mesma forma, felicita e parabeniza os todos integrantes 

do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade pelo importante trabalho realizado na noite. 
(APLAUSOS) A seguir, faz uso da palavra o Prefeito Municipal de Itapira Sr. JOSÉ 

NATALINO PAGANINI: “Sr. Presidente da Câmara, vereador Décio da Rocha Carvalho. 

Sr. Presidente do Cetro Espírita perdão, Amor e Caridade, Sérgio Villar. Demais vereadores 

aqui presentes. Diretoria do Centro Espírita Perdão, amor e Caridade. Secretários 
municipais presentes, homenageados desta noite. Amigos e amigas. Hoje, estamos abrindo 

o Mês Espírita de Itapira da forma mais elevada que talvez pudéssemos encontrar para fazer 

esta abertura. Estamos abrindo o mês homenageando pessoas que interpretaram os 
desígnios do amor e da caridade através da óptica espírita e trouxeram para todos nós 

missões e exemplos de serenidade e virtude. Ao longo de sua história, o espiritismo tornou-

se notável por seus ensinamentos e pela sua contribuição para o conforto íntimo de milhões 

de pessoas, com isso, a doutrina de Allan Kardec cruzou oceanos e torneou-se fonte de 
iluminação e paz em todos os continentes. Sobre isso, disse Chico Xavier, “Leve na sua 

memória para o resto de sua vida as coisas boas que surgiram no meio das dificuldades. 

Elas serão uma prova de sua capacidade em vencer as provas e lhe darão confiança na 

presença divina, que nos auxilia em qualquer situação, em qualquer tempo, diante de 
qualquer obstáculo.” Ele nos ensinou assim, com apoio dos guias espirituais, o valor da fé, 

da concórdia, da temperança e do amor ao próximo. As homenagens que hoje aqui 

acontecem são o reconhecimento justo que é dado às pessoas que souberam traduzir para a 

nossa comunidade, e para outras inúmeras outras, estes valores. Arnaldo Carvalhais Silveira 
Costeira, Rosário Cardoso Lourenço, Jetther Jacomine Filho, Sérgio Felipe de Oliveira e 

Enésio de Paulo são os interpretes naturais e inatos de dois tipos de interlocutores, ao lado 



de cá, no espaço terreno, daqueles que se afligem e buscam respostas espirituais; Do outro 

lado, no universo permanente, daqueles que trazem a serenidade dos que encontraram a paz 
verdadeira e a luz que lhes permite transformar as lições cristãs em conforto eterno. Saúdo 

os homenageados pela sua abnegação e pela sua devoção a tão nobre causa. Não estão aqui 

por acaso, pois os desígnios do Pai Eterno não são fortuitos. Estão aqui, entre outras razões 

que não é permitido, ainda, conhecer para que possamos crescer juntos na paz Cristã que 
oferece perdão, amor e caridade, como, aliás, ensina o nome do Centro Espírita anfitrião. 

Parabéns a todos e muito obrigado.” (APLAUSOS) A seguir, o Cerimonial procede a 

chamada dos parlamentares que entregarão as honrarias aos laureados. Isto feito, o Sr. 

Sérgio Villar, Presidente do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o Vereador Carlos 
Alberto Sartori, o Sr. José Natalino Paganini, Prefeito Municipal de Itapira, em parceria 

com o Presidente da Casa, Sr. Décio da Rocha Carvalho, fazem a entrega do Diploma 

Chico Xavier ao ilustre homenageado Sr. JETHER JACOMINE FILHO. (APLAUSOS) 

Da mesma forma, os Vereadores Srs. Marcos Paulo da Silva e Carlos Alberto Sartori em 
parceria com o Presidente da Casa, Sr. Décio da Rocha Carvalho, fazem a entrega do 

Diploma Chico Xavier a ilustre homenageada Sra. ROSÁRIA CARDOSO LOURENÇO. 

(APLAUSOS) Ato contínuo, o Sr. André Luiz e o Sr. Paulo Alexandre da Silveira Costeira 

em parceria com o Presidente da Casa, Sr. Décio da Rocha Carvalho, fazem a entrega do 
Diploma Chico Xavier ao ilustre homenageado Sr. ARNALDO CARVALHAIS 

SILVEIRA COSTEIRA. (APLAUSOS) A seguir, faz uso da palavra o homenageado Sr. 

JETHER JACOMINE FILHO: “Boa noite a todos. É com muita alegria que 

participamos deste ato solene. Gostaria de agradecer a presença de todos. Estive 
conversando há alguns momentos sobre os portugueses. O Brasil é o que é por conta da 

comunidade portuguesa. Esse país é enorme por conta desta coragem e desses 

desbravadores. Na visão espírita estavam atendendo um planejamento estratégico da 

espiritualidade. Conversamos com o prefeito e demais autoridades sobre a comunidade 
portuguesa e italiana. É muito bom o Poder Público inspirar-se nessas homenagens. O bem 

mais precioso é a informação. Por esse motivo a importância desse interesse. O espiritismo 

é um veículo fenomenal, vindo através de Chico Xavier. É uma grande inspiração para toda 

comunidade política brasileira. O Brasil é pátria do evangelho. O que são os brasileiros? 
Domenico De Mazi, um dos maiores sociólogos atuais, depois de examinar 40 modelos 

civilizatórios aponta o Brasil como modelo do futuro. Ele diz: “O mundo está se 

miscigenando, mas os brasileiros saem na frente.” Começou com os portugueses, mas hoje, 

segundo ele, temos 40 etnias reunidas neste país. Por esse motivo esse país está destinado a 
ser coração do mundo e pátria do evangelho. Um país como este deve possuir grandes 

líderes. Parabenizo as autoridades presentes por esse momento tão maravilho. Obrigado.” 

(APLAUSOS) A seguir, faz uso da palavra a homenageada Sra. ROSÁRIA CARDOSO 

LOURENÇO: “Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a todos que marcam presença 

nesta solenidade. Começo a dizer que estou muito emocionada por estar nesta experiência 

única. Todos aqueles que caminham na doutrina espírita sabem da importância que foi 

Chico Xavier. Não me sinto merecedora deste diploma. Agradeço a oportunidade e gostaria 
de oferecer esse diploma a toda comunidade espírita. Quero agradecer o povo brasileiro, 

povo irmão, pelo acolhimento que nos foi disponibilizado desde o início. Obrigada.” 

(APLAUSOS) A seguir, faz uso da palavra o homenageado Sr. ARNALDO 

CARVALHAIS SILVEIRA COSTEIRA: “Boa noite a todos. Não é a primeira vez que 
estou nesse país. Já passei por sete vezes por São Paulo. É claro que essa comenda me 

surpreendeu muito. Esse diploma me honra muito, pois Chico Xavier foi um exemplo de 

pessoa. Passou-nos o verdadeiro sentido do amor ao próximo. A nossa conduta sempre foi 

pautada nos exemplos de Jesus. Agradeço a todos os membros desta solenidade, integrantes 
do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, autoridades presentes e público presente. 

Felicidades para todos e que Jesus lhes acompanhe sempre. Obrigado. (APLAUSOS) A 



seguir, faz uso da palavra o Sr. SÉRGIO VILLAR: “Boa noite a todos. Gostaria de saudar 

o presidente desta Casa de Leis, Sr. Zé Branco, o Sr. Prefeito Municipal, José Natalino 
Paganini, demais autoridades, público presente, homenageados. Gostaria de quebrar um 

pouco a questão do protocolo e pedir aos nossos irmãos que aqui estão para que pudessem 

ficar em pé para que a comunidade espírita pudesse saudá-los com uma salva de palma. 

Saúdo, de maneira carinhosa, os funcionários desta Casa, pois todo ano se dedicam muito 
para podermos realizar esse evento cada vez melhor. Meu muito obrigado a todos. É uma 

homenagem muito importante. Na ponta desta Mesa se encontram dois jovens. Com certeza 

é o espelho do futuro da doutrina espírita. Olhava para o irmão Costeira, mas ao mesmo 

tempo vi o André Luiz. Isso me faz encher de alegria e esperança e ver que estamos 
preocupados em manter essa fé viva. Parabenizo os homenageados, pessoas essas que 

representam a doutrina espírita. Agradeço a presença e dedicação de todos. Deixo o meu 

abraço fraterno ao Presidente da Câmara Municipal de Itapira, Sr. Zé Branco, assim como 

para todos aqueles que colaboraram e se dedicaram para que esse momento se concretizasse 
da melhor forma possível. Muito obrigado a todos e parabéns aos homenageados. 

Obrigado.” (APLAUSOS) A seguir, o Sr. ANDRÉ LUIZ faz uma homenagem a 

Comunidade Portuguesa, parabenizando os homenageados, autoridades, público presente, 

funcionários da Casa. Agradece a presença de todos, principalmente da comunidade 
portuguesa.” (APLAUSOS) (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. 


