
Ata da 1ª Sessão Solene, realizada aos 04 de Abril de 2016, no Clube da Saudade, para 

a Comemoração do Mês Municipal Espírita e entrega de Título de Cidadão 

Itapirense. 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. PEDRO TADEU STRINGUETTI, CARLOS ALBERTO SARTORI E MARCOS 

PAULO DA SILVA. Ausentes os Vereadores Srs. Carlos Aparecido Jamarino, César 

Augusto da Silva, Joilson Batista Militão da Silva, Juliano Feliciano, Maurício Cassimiro 

de Lima e Rafael Donizete Lopes. A seguir, são convidados para compor a Mesa Principal 

os Vereadores Srs. Pedro Tadeu Stringuetti, Carlos Alberto Sartori e Marcos Paulo da 

Silva, o Sr. Prefeito Municipal, Sr. José Natalino Paganini, o Presidente do Centro Espírita 

Perdão, Amor e Caridade, Sr. Sérgio Villar. Isto feito, são chamados os homenageados da 

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

SRA. DIANA MARINA MAGALHÃES SOUSA CARVALHAIS COSTEIRA 

ROLDÃO; SR. PAULO ALEXANDRE SILVEIRA COSTEIRA MARQUES DA 

SILVA; SRA. ISABEL ALEXANDRA MARQUES MADEIRA; SR. LUÍS AMADEU 

DA SILVA MARTINS; SRA. LÚCIA MARIA MORAIS DE AZEVEDO;SR. 

ANTÓNIO RUI DE MATOS BIZARRO DE SOUSA MOREIRA; SRA. LINA 

MARIA CALHEIROS LOUREIRO; SR. CARLOS ALBERTO NEVES DA 

FONSECA;SRA. ZÉLIA DOS REIS MARTINS; SR. ANTÔNIO CARLOS DE 

MENDONÇA MANARIN (AUSENTE); SR. JOSÉ ANTÓNIO CUNHA GALVÃO; 

SR. ENÉZIO DE PAULO (AUSENTE). 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, MARCOS PAULO DA SILVA, 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 DÉCIO DA ROCHA CARVALHO 

faz uso da palavra: “Através de Vossas Senhorias 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. Caro Sérgio 

Villar, presidente do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, ao qual agradeço por 

auxiliar a Câmara Municipal de Itapira, por meio de iniciativa acolhida por unanimidade 

dos nobres companheiros vereadores, a ampliar o leque de homenagens prestadas à 

comunidade espírita local e regional. Representantes da imprensa, público presente, 

funcionários da câmara municipal, ouvintes da Rádio Clube de Itapira, internautas que nos 

acompanham pela transmissão da TV A Caminho da Luz, membros da comunidade espírita 

de Itapira e região. Boa noite.” A seguir, o Cerimonial procede a chamada dos 

parlamentares que entregarão as honrarias aos laureados. Isto feito, o Prefeito Municipal Sr. 

José Natalino Paganini, em parceria com o presidente da Casa, faz a entrega do Diploma 

Chico Xavier a ilustre homenageada Sra. DIANA MARINA MAGALHÃES SOUSA 

CARVALHAIS COSTEIRA ROLDÃO. (Aplausos) Ato contínuo, o Vereador Sr. Marcos 

Paulo da Silva, em parceria com o presidente da Casa, faz a entrega do Diploma Chico 

Xavier ao ilustre homenageado Sr. PAULO ALEXANDRE SILVEIRA COSTEIRA 

MARQUES DA SILVA. (Aplausos) Da mesma forma o Vereador Sr. Carlos Alberto 



Sartori, em parceria com o Presidente da Casa, faz a entrega do Diploma Chico Xavier a 

ilustre homenageada Sra. ISABEL ALEXANDRA MARQUES MADEIRA. (Aplausos) 

Isto feito, o Vereador Sr. Pedro Tadeu Stringuetti, em parceria com o presidente da Casa, 

faz a entrega do Diploma Chico Xavier ao ilustre homenageado Sr. LUIS AMADEU DA 

SILVA MARTINS. (Aplausos) Ato contínuo, o Sr. Vicente de Paulo Fernandes da Costa, 

em parceria com o presidente da Casa, faz a entrega do Diploma Chico Xavier a ilustre 

homenageada Sra. LÚCIA MARIA MORAIS DE AZEVEDO. (Aplausos) Da mesma 

forma o Prefeito Sr. José Natalino Paganini, em parceria com o Presidente da Casa, faz a 

entrega do Diploma Chico Xavier ao ilustre homenageado Sr. ANTÔNIO RUI DE 

MATOS BIZARRO DE SOUSA MOREIRA. (Aplausos) Isto feito, o Vereador Sr. 

Marcos Paulo da Silva, em parceria com o presidente da Casa, faz a entrega do Diploma 

Chico Xavier a ilustre homenageada Sra. LINA MARIA CALHEIROS LOUREIRO. 

(Aplausos) Ato contínuo, o Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori, em parceria com o 

presidente da Casa, faz a entrega do Diploma Chico Xavier ao ilustre homenageado Sr. 

CARLOS ALBERTO NEVES DA FONSECA. (Aplausos) Da mesma forma o Vereador 

Sr. Pedro Tadeu Stringuetti, em parceria com o Presidente da Casa, faz a entrega do 

Diploma Chico Xavier a ilustre homenageada Sra. ZÉLIA DOS REIS MARTINS. 

(Aplausos) Isto feito, o Sr. Vicente de Paulo Fernandes da Costa, em parceria com o 

presidente da Casa, faz a entrega do Diploma Chico Xavier ao ilustre homenageado Sr. 

ANTÔNIO CARLOS DE MENDONÇA MANARIN. (Aplausos) A seguir, faz uso da 

palavra o Sr. PAULO ALEXANDRE SILVEIRA COSTEIRA MARQUES DA SILVA: 

“Boa noite a todos. Estou aqui para representar todos os homenageados e dizer que o Chico 

Xavier é um verdadeiro mestre da doutrina espírita. Nós, portugueses, seguimos a doutrina 

espírita e levamos em consideração a vida e a obra de Chico Xavier que foi um homem 

benemérito e que ajudou milhares de pessoas com seus atos de amor, fé e caridade. Esse 

homem é conhecido mundialmente por seu exemplo de vida. É uma honra receber esse 

diploma com o nome desse ilustre brasileiro.” (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra a 

Sra. DIANA MARINA MAGALHÃES SOUSA CARVALHAIS COSTEIRA 

ROLDÃO: “Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos aqui nesta noite 

jubilosa. Quero agradecer a todas as autoridades que conferiam a mim esse diploma, 

mesmo sem fazer 1/10 que fez Chico Xavier. Quero continuar a divulgar a obra da vida do 

Chico, pois foi um exemplo de vida. Ele é muito conhecido mundialmente, principalmente 

na Europa, e é muita responsabilidade receber essa homenagem e não dar o melhor de mim 

em prol do próximo mesmo estando distante dos feitos de nosso querido Chico. Muito 

obrigada.” (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Sr. ANTÔNIO CARLOS DE 

MENDONÇA MANARIN: “Boa noite a todos. Agradeço a todos por receber esta 

homenagem, principalmente por levar o nome de Chico Xavier. Tive a honra de conhecê-lo 

e realmente foi um grande homem que trouxe amor, carinho e respeito. Que sua mensagem 

possa ser levada a todos os cantos da Terra. Obrigado mais uma vez por essa homenagem.” 

(Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Sr. ANTÔNIO RUI DE MATOS BIZARRO 

DE SOUSA MOREIRA: “Boa noite a todos. Quero agradecer a todos que nos ofertaram 

essa valiosa homenagem. Para nós que viemos de Portugal é uma grande honra estar aqui 

recebendo esse diploma que leva o nome do querido Chico Xavier, Um Grande Homem. 

Agradeço a todos da Câmara Municipal e do Poder Executivo por promover este evento 



que engrandece os praticantes e seguidores da doutrina espírita. Que Deus abençoe a todos. 

Obrigado.” (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO 

SARTORI: “Boa noite a todos!!! É com muita honra e alegria que participo hoje da 

entrega do diploma “Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor”, e também da outorga do 

título de cidadão itapirense aos nossos queridos irmãos Arnaldo Carvalhais da Silveira 

Costeira e André Luís Chiarini Villar, cidadãos que tem contribuído com a disseminação da 

doutrina espírita em nossa sociedade e que, portanto, são merecedores desta homenagem. 

Gostaria de deixar uma breve e singela mensagem, e dizer que há palavras que geram 

guerras hediondas e há palavras portadoras da mensagem de paz. Palavras que têm o poder 

de transformar o mundo alçando à condição de paraíso e palavras que têm a magia macabra 

de precipitar em perigosos redutos do crime onde o homem recua aos primeiros estados da 

animalidade. Expressões que arrancam sorrisos e vocábulos que promovem lágrimas. 

Elocuções que conduzem multidões aos páramos da luz e termos que espezinham 

sentimentos superiores. Na palavra está a força do pensamento exteriorizado. Por isso, é a 

palavra perigoso instrumento em bocas viciadas manipuladas por espíritos atormentados. 

No entanto, a palavra em si mesma é construção divina a serviço da vida inteligente sobre a 

Terra. O criminoso fala “amor” quando desejaria dizer paixão pela posse. O artista cita o 

“amor” quando gostaria de expressar a visão que o emociona. O cristão recorda o “amor” 

quando pensa em renovar o mundo. Em todos os casos “amor” é a mesma palavra em todas 

as bocas, variando, todavia, na vibração que a envolve. Chico Xavier, com tuas palavras, 

inspiradas na Boa Nova, decepa a árvore da criminalidade onde esteja e difunde a luz na 

crença, seguindo para Aquele que é “a luz do mundo”. Enriquecido por esse tesouro 

estende esperança a sua volta. Talvez não possamos fazer muito pelos corpos enfermos, 

mas podemos dizer-lhes “que a Pátria deles não é a Terra, mas o Céu, porquanto somente lá 

transcorre a verdadeira vida”. Podemos informar-lhes que estão em trânsito, devendo 

valorizar sofrimentos e desesperações como quem sabe identificar nos quartzos grosseiros 

as esmeraldas valiosas e escondidas, e nos cristais despedaçados as crisálidas de 

consciência em libertação. Valorize dessa forma tuas palavras, fazendo-as verter bênçãos, 

em nome de Deus. Boa noite a todos!”(Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Prefeito 

Municipal Sr. JOSÉ NATALINO PAGANINI: “Boa noite a todos. Quero cumprimentar 

os homenageados em nome de todos os integrantes da Mesa Diretora desta solenidade. 

Minha esposa e eu, independentemente de posição social e política, sempre praticamos a 

solidariedade e esse espírito sempre esteve enraizado em nosso ser. A nossa vida é pautada 

pela busca da felicidade e somente conseguimos realizá-la se nossos atos condizerem com o 

partilhamento de boas ações aos nossos próximos. Não diferente disso, o Centro Espírita, o 

qual é liderado pelo Sr. Sérgio Villar, desenvolve um grande trabalho social e espiritual em 

nossa cidade. Esse trabalho voluntariado é de extrema importância e por isso a magnitude 

desse evento, que não tem somente caráter espiritual, mas exalta o trabalho voluntário que 

os senhores desenvolvem no Centro Espírita. Por isso, o Poder Público é extremamente 

agradecido por compartilhar o bem maior que é ajudar o próximo. Muito obrigado e 

parabéns a todos.” (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA 

ROCHA CARVALHO: “Boa noite a todos. Estamos mais uma vez reunidos para celebrar 

uma data muito querida qual cumprirmos com grande alegria a determinação legal, no caso 

esta solenidade em comemoração ao Mês Espírita Municipal. Gostaria de registrar nosso 



orgulho, como representantes no Poder Legislativo, em poder contar com as honrosas 

presenças de reconhecidas e renomadas lideranças desta doutrina cujos conceitos 

aprofundados a respeito das Leis que regem a vida, e cuja abrangência atinge todas as áreas 

do conhecimento, das atividades e do comportamento humano. É um orgulho para nós do 

Legislativo podermos contar com uma honraria que leva o nome deste grande homem, do 

brilhante Chico Xavier, que, aliás, podemos chamar de itapirense, pois recebeu o título de 

cidadania de nossa cidade em 24 de outubro de 1974. Ou seja, nós, dentro das prerrogativas 

legais, homenageamos anualmente, além daqueles que se destacam dentro da doutrina, 

aquele que também é uma referência para todos que seguem o espiritismo. Prova desta 

importância é o reconhecimento legal das homenagens e eventos levados a efeito durante a 

Celebração do Mês Espírita Municipal.  Este reconhecimento é o objetivo desta 

honraria que entregamos aos senhores homenageados. E ela representa a admiração que 

temos por todos vocês da comunidade espírita. 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. Sendo assim, congratulo, 

em nome do Poder Legislativo, toda a comunidade espírita, nossos homenageados e o 

Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade pelo dinamismo em todas as celebrações e ações 

realizadas.” (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Sr. SÉRGIO VILLAR: “Boa noite a 

todos. Gostaria de cumprimentar e agradecer a presença de todos os membros da Mesa 

Diretora, dos homenageados com o diploma Chico Xavier, a imprensa em geral, 

especialmente a Rádio Clube pela qual firmamos grande amizade e parceria nesses longos 

anos que utilizamos dos microfones desta emissora para levar palavras de amor e alegria. 

Quando tinha 32 anos com uma carreira promissora no setor bancário pensava que lançaria 

voos para outras regiões por causa de meu desempenho profissional. Mas, um dia encontrei 

Chico Xavier e ele me disse que eu fincaria raízes nesta cidade e é com muito orgulho que 

hoje posso dizer que ele estava certo porque essa cidade me acolheu muito bem. Itapira foi 

uma das pioneiras no que diz respeito à instituição da lei municipal que define 

comemorações relacionadas à doutrina espírita. Somos exemplos até para outros países, 

haja vista as boas relações que nos unem com nossos irmãos portugueses e também irmãos 

de outras nacionalidades. No dia 2 de abril Chico Xavier faria aniversário e, por isso, 

reunimos várias pessoas de vários lugares para fazermos a famosa pomada Chico Xavier 

que usava e também distribuía para as pessoas que ele entendia que necessitavam. E para 

aproveitar essa data importante produzimos em larga escala a pomada Chico Xavier que 

será distribuída em Portugal, principalmente nas casas onde se reúnem os seguidores da 

doutrina espírita. Não pararemos por aí, pois realizaremos dois seminários no país europeu 

e com isso aumentaremos nossas relações com os nossos coirmãos. Minha alma transborda 

de alegria por trabalharmos muito em prol do próximo. A expressão trabalhar muito que 

acabei de dizer é muito pouco comparado ao que Chico Xavier fez. Mesmo não nascido em 

Itapira, sou itapirense de título e coração e vamos trabalhar em prol de nossos irmãos 

itapirenses. Muita paz a todos.” (Aplausos) A seguir, o Prefeito Municipal Sr. José Natalino 

Paganini, em parceria com o presidente da Casa, faz a entrega do Título de Cidadão 

Itapirense ao ilustre homenageado Sr. ARNALDO CARVALHAIS DA SILVEIRA 

COSTEIRA. (Aplausos) Da mesma forma, o Prefeito Municipal Sr. José Natalino 



Paganini, em parceria com o presidente da Casa, faz a entrega do Título de Cidadão 

Itapirense ao ilustre homenageado Sr. ANDRÉ LUÍS CHIARINI VILLAR. (Aplausos) A 

seguir, faz uso da palavra o Sr. ARNALDO CARVALHAIS DA SILVEIRA 

COSTEIRA: “Boa noite a todos. É uma honra vir aqui receber essa homenagem 

significativa. Para nós portugueses é uma honra trocar experiências com nossos amigos e 

irmãos brasileiros. A minha condição de hoje não me torna apenas itapirense, mas mais 

brasileiro ainda. O que fez para que uníssemos nossos laços de forma mais afetiva e 

harmoniosa é que compartilhamos a doutrina espírita e temos o Chico Xavier como grande 

exemplo de vida. Com esse título sentimo-nos em casa de fato e de direito e isso nos deixa 

mais à vontade para participar dessa comunidade espírita e com isso aumentarmos nossas 

experiências e conhecimentos. Agradeço as autoridades de Itapira e espero retribuir essa 

homenagem com muito trabalho e dedicação. Muito obrigado.” (Aplausos) A seguir, faz 

uso da palavra o Sr. ANDRÉ LUIS CHIARINI VILLAR: “Boa noite a todos. Quero 

agradecer a todas as autoridades presentes, homenageados e o público em geral. Receber 

esse título é uma alegria porque vim para cá muito cedo. Fiz minha vida aqui, criei círculos 

de amizade, estudei e pretendo seguir minha vida. Receber essa homenagem juntamente 

com o Arnaldo me deixa mais orgulhoso e torna esse momento mais honroso. Nós 

seguidores da doutrina espírita e admiradores do legado de Chico Xavier reconhecemos que 

nosso trabalho é ínfimo em comparação ao dele. Por isso, nessa linha de comparação, não 

seriamos merecedores de tal homenagem, mas como foi proposto e as autoridades presentes 

entenderam que assim deveria proceder, ficamos eternamente agradecidos por esse 

reconhecimento. Quero agradecer também minha mãe e minha esposa, principalmente esse 

grande homem que é meu pai. Tenho grandes amigos, mas meu pai é o maior de todos, pois 

ele me orienta a ser cada dia melhor através de seus ensinamentos, seus atos, sua fé e 

sabedoria. Para finalizar, quero exclamar uma poesia de Cornélio Pires. Antes, queria me 

referir a esse médium Francisco Cândido Xavier, que visitou pela primeira vez a cidade de 

Itapira, SP, e compareceu a uma reunião pública, no Cineteatro da Fundação Espírita 

“Américo Bairral”, na noite de 22 de agosto de 1973, quando psicografou o lindo poema 

Festa de Itapira, de autoria do Espírito de Cornélio Pires. “FESTA DE ITAPIRA: Meus 

irmãos, nesta cidade, Onde a bondade se asila, Peço a Deus conceda a todos, A paz da vida 

tranquila. Vida tranquila, a meu ver, É aquela paz do trabalho: Malho amparando a bigorna, 

Bigorna amparando o malho. Aqui estou simplesmente No afeto que não se atrasa, 

Apresentando os amigos De visita à nossa casa. Anoto o primeiro deles, Começando a 

minha lista. Entendo. Todos já sabem: É o nosso Onofre Batista. Encontramos junto dele 

Nosso Américo Bairral, Que prossegue valoroso Na vitória sobre o mal. Duas irmãs me 

comovem… Que união ditosa e linda! Gracinda abraçando Hortênsia, Hortênsia abraça 

Gracinda. De amigos inesquecíveis, Dois deles tenho ao meu lado, São dois corações em 

festa: Carolino e João Machado. Abraço o Doutor Hortênsio, Coluna forte do bem, Sempre 

o médico seguro E grande escritor no Além. Aparecem mais amigos… Martins, Ângelo, 

Roldão Continuam sustentando Nossa bela Fundação. Muitos músicos vieram… Quem diz 

que não tocam mais? Revejo o Fidelis Trani E Albertino de Morais… Um deles deixa o 

conjunto, Em saudação vem a mim, É o nosso amigo Santato, Armado de bandolim. 

Ouvem-se acordes suaves, Relembrando a Banda Lira, Outros falam de saudades Das 

serestas de Itapira. Conduzindo ex-internados - Turma de paz e carinho, Alguém nos pede 



passagem, É o irmão Olegarinho. O grande Amorim Correia, Distinto renovador, Também 

veio à nossa festa, Trazendo bênçãos de amor!… Que noite maravilhosa Nesta linda quarta-

feira! Bentico exclama, falando Ao nosso Chico Vieira. Diz Benedito Ferreira, Zombando, 

risonho e sério: - “É isso aí… Ninguém fica Nas grotas do cemitério.” No entanto, devo 

afastar-me, De certo, sabem porque… Devo estar com nossa gente Nas preces em Tietê. 

Assim sendo, meus irmãos, Deixo agora o nosso lar. O Cristo nos pede amor, Procuremos 

trabalhar...Cornélio Pires.” Muito Obrigado.” (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. 


