
Ata da 2ª Sessão Solene, realizada aos 20 dias do mês de Maio de 2016, para a outorga 

do Título de Cidadania Itapirense ao ilustre Sr. Dr. Marcos da Costa. Iniciando a 

Sessão, o Assessor de Imprensa solicita, para compor a Mesa, a presença do Presidente da 

Casa, Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO. Isto feito, é realizada a chamada de todos 

os Senhores Vereadores para a composição do Plenário. Ausentes os Vereadores Srs. 

CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, CARLOS APARECIDO JAMARINO, JOILSON 

BATISTA MILITÃO DA SILVA e JULIANO FELICIANO. Ato contínuo, são 

convidados para compor a Mesa Principal o Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori, a Juíza de 

Direito da Comarca de Itapira, Dra. Hélia Regina Pichotano, o Presidente da Ordem dos 

Advogados de Itapira, Dr. Thomaz Antonio de Moraes, o Prefeito Municipal de Itapira, Sr. 

José Natalino Paganini e o homenageado da noite, Dr. Marcos da Costa. 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. Após o cerimonial citar as demais 

autoridades presentes, o mesmo registra, na íntegra, os ofícios das autoridades ausentes da 

presente Sessão Solene. Ofícios: José Antonio Barros Munhoz: Manifestação de 

agradecimento pelo honroso convite e justificativa de ausência devido a compromissos 

anteriormente agendados. Antonio Marques Sanchez de Toledo: Manifestação de 

agradecimento pelo honroso convite e justificativa de ausência devido a compromissos 

anteriormente agendados. Pedro Rebello Bertolini: Agradecimento pelo honroso convite e 

justificativa de ausência da presente sessão solene. Lions Club de Itapira: Agradecimento 

pelo honroso convite e justificativa de ausência da presente sessão solene. Vereadores 

Carlos Aparecido Jamarino, Juliano Feliciano, César Augusto da Silva e Joilson 

Batista Militão da Silva: Manifestação de agradecimento pelo honroso convite e 

justificativa de ausência devido a compromissos anteriormente agendados. A seguir, o Sr. 

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

Presidente DÉCIO DA ROCHA CARVALHO faz uso da palavra: “Dignas autoridades 

presentes, já citadas pelo cerimonial. Excelentíssimo Membros da Mesa Diretora. 

Excelentíssimos companheiros vereadores; Prezado e ilustre homenageado Dr. Marcos da 

Costa. Ouvintes da Rádio Clube de Itapira, internautas. Senhoras e Senhores. Estamos 

reunidos aqui hoje para a outorga da honraria maior desta Casa de Leis ao renomado 

Presidente da OAB de São Paulo, cuja dedicação e competência o credenciam a integrar a 

galeria de filhos ilustres de Itapira, como se aqui houvera nascido. Seu dignificante 

currículo nos permite afirmar que estamos retribuindo o muito que já realizou, e certamente 

ainda realizará 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 

honraria. Parabéns Dr. Marcos da Costa, e tenha a certeza de que este ato vai acompanhado 

da gratidão 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. Muito obrigado a 

todos.” (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Boa noite a todos. Autoridades, vereadores. Senhoras e senhores. Gostaria de dar 

mais um depoimento. No ano passado quando o nobre presidente da OAB, Dr. Thomaz, fez 

o evento da reforma da sede da OAB, tive a oportunidade de estar presente. Naquele 

momento, Marcos, era um momento de festividade, mas a preocupação de todos, 

principalmente do presidente Thomaz, era em relação ao estado de saúde de sua pessoa. Na 

condição de médico inicio esse pequeno discurso falando que muitas vezes a vida nos 

oferece aquilo que não esperamos. Pude observar o momento de superação quando analisei 

seu histórico. Em todas as circunstâncias o senhor sempre agradecia aos representados. Isso 

demonstra grandeza porque são nesses pequenos gestos que reconhecemos quem é o Dr. 

Marcos da Costa. Parabéns pela honraria. Desejo muito sucesso profissional a você. Esta 

cidade tem o imenso orgulho de recebê-lo e tê-lo como filho. Itapira somente tem a 



gradecer pelo seu trabalho. Parabéns Dr. Marcos da Costa. (Aplausos). A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. 

Senhoras e senhores. Autoridades presentes. Seja bem vindo Dr. Marcos da Costa. 

Agradeço a presença de todos. Ouvindo as palavras do Dr. Rafael recordo-me daquele dia 

frio que estava na inauguração da obra feita com enorme maestria pelo do Dr. Thomaz. 

Todos relataram o problema ocorrido com o senhor com muita tristeza. Mesmo assim, os 

membros que compõem aquele espaço estavam incentivando e lhe apoiando. Vivi nesse 

meio poucos momentos, mas não é a toa que vim para o meio político. O meio jurídico, em 

minha opinião, é intrinsicamente ligado ao meio político. As leis são criadas, mas existe a 

necessidade de opiniões. A OAB, em minha concepção, é um dos órgãos mais importantes 

de nosso país. Ela não é somente uma instituição de classe. Ela é diferenciada. Na verdade, 

as divisões das demais classes profissionais são conselhos subordinados ao Estado. Isso não 

acontece com a AOB. Não existe subordinação e não é partidária. É ideológica e plena. É 

com muito orgulho que tenho nesta Casa de Leis o Presidente desta instituição que 

defendeu e discutiu o futuro de nosso país. Parabéns Dr. Marcos da Costa. Você merece 

esse Título de Cidadania. É uma simples homenagem desta Casa de Leis e desta cidade 

para com sua pessoa. Parabéns e que Deus lhe abençoe. Desejo muito sucesso profissional a 

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

SARTORI: “Senhoras e senhores, boa noite a todos. Inicialmente, eu queria registrar a 

imensa honra em poder homenagear uma figura do quilate da que se faz presente aqui hoje, 

o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, Dr. Marcos da Costa. 

neste momento, tento inspirar minhas palavras, mas também exigir de cada vírgula e de 

cada ponto um sentido claro. Como autor da propositura, tenho o dever de reconhecer o 

empenho diário deste homem na representação da maior secional do país, com um 

contingente que ultrapassa os 350 mil advogados e as 15 mil sociedades inscritas em todo o 

Estado de São Paulo, além da árdua tarefa e do esforço cotidiano em oferecer à sociedade o 

ordenamento de suas condutas e a solução para seus conflitos. Por outro lado, lembramos 

que a qualidade desse pretenso ordenamento depende e muito do compromisso com que as 

leis são gestadas e entregues à sociedade pelas casas legislativas. Por isso também, lembrar 

da nossa responsabilidade na criação das leis e na fiscalização dos poderes legitimamente 

constituídos. Num segundo momento, eu gostaria de lembrar a todos que Ordem dos 

Advogados do Brasil é uma das instituições com maior credibilidade junto à população. E 

não sou eu quem diz! Esta constatação foi feita recentemente pelo Instituto Datafolha em 

pesquisa nacional, ficando a entidade atrás somente das Forças Armadas. Não por menos, 

recentemente, a OAB foi uma das primeiras instituições a reconhecer a legalidade do 

processo que solicitava o impedimento do governo da então presidente Dilma Roussef. Isto 

demonstra clareza e sensatez diante da imensa confiança da população brasileira na 

instituição, credibilidade essa está ligada diretamente à defesa intransigente da Constituição 

e das justas causas sociais pelos seus quadros. Não por caso, a OAB de São Paulo tem à sua 

frente uma pessoa íntegra e preocupada com os rumos e o destino da nossa pátria. Prova 

disso, o seu chamado na segunda-feira próxima passada, através de um artigo publicado por 

um jornal de grande circulação nacional, intitulado “Um pacto contra a corrupção.” Nele, o 

Dr. Marcos da Costa traça um verdadeiro Raio X da corrupção em nosso país e faz paralelo 

com as novas atitudes a serem adotadas pelas nossas autoridades políticas. É justamente de 

pessoas imbuídas deste sentimento que o país necessita neste momento para deixar o mar 

de lama em que se encontra e traçar uma nova rota rumo ao desenvolvimento econômico e 

social. É a partir de chamamentos desta natureza que a sociedade civil responderá através 

de uma conduta e exemplo, que com certeza refletirão em maiores escalas, quer seja na 

iniciativa privada ou nas instituições públicas. Usando suas próprias palavras Presidente: 

“Estourar o Brasil da malandragem é meta que parece impossível, mas reduzir seu tamanho 

é dever inarredável da sociedade.” Eu concordo plenamente com V. Exa., e acrescento 



ainda que é nosso dever, dever de cada um, corrigir-se nas pequenas práticas do dia-a-dia, 

como por exemplo num simples furar de fila em um Banco ou mesmo na tentativa de 

suborno a qualquer agente de fiscalização. Acredito sim que a crise em nosso país tenha 

solução, mas para isso, será necessário que a população faça com que os governantes 

sintam-se compelidos, para não dizer obrigados, a fazer as coisas da maneira correta. O 

senhor foi sábio em suas colocações. Por fim, eu quero lhe agradecer por tudo o que fez e 

sei que continuará fazendo pela OAB de São Paulo e também por Itapira. Pelos 

inestimáveis e relevantes serviços prestados a nossa comunidade. E finalizo parafraseando 

Aristóteles: “A grandeza não consiste em receber honras, mas sim, em merecê-las.” Muito 

obrigado a todos e boa noite.” (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Dr. ARIOVALDO 

RISOLA: “Senhoras e senhores. Autoridades presentes. Homenageado da noite, Dr. 

Marcos da Costa. Muito boa noite a todos. Perante Deus, juiz extremo de nossa 

consciência, parabenizo o Dr. Marcos da Costa. Tenho imensa satisfação de poder 

homenagear vossa excelência. Que pena, Dr. Marcos, nessas minhas palavras pobres não 

diga um gesto tão nobre de sua pessoa querida. Para lhe agradecer precisaria converter em 

luz a prece sentida. Os jovens de Direito também homenageiam vossa excelência por meu 

intermédio. Quiseram os advogados que eu lhes representassem nesta noite maravilhosa. A 

escolha se deu e se deveu muito mais por um ato de benevolência, de generosidade, de 

cortesia do que pelos méritos do próprio orador. Sinto, nesta noite, não poder ter esse poder 

descritivo dos sentimentos interiores que foi a passagem triunfal de Cícero e Demostenes. 

Sinto não poder desincumbir dessa missão com o brilhantismo dos oradores de raça. 

Parabéns e que Deus lhe abençoe. Desejo muito sucesso a sua pessoa. Esta cidade tem o 

imenso orgulho de tê-lo como filho. Muito boa noite a todos. (Aplausos) A seguir, faz uso 

da palavra o Dr. THOMAZ ANTONIO DE MORAES: “Boa noite a todos. Autoridades 

presentes. Homenageado da noite, Dr. Marcos da Costa. Muito boa noite a todos. É muito 

difícil suceder o Dr. Risola com essas brilhantes palavras, assim como os demais oradores 

que me antecederam. Não poderia deixar de registrar os meus agradecimentos direcionados 

a edilidade itapirense pela aprovação dessa propositura que culminou nesta justa 

homenagem. Nada mais justo homenagearmos alguém da envergadura do presidente 

Marcos da Costa. Acompanho seu trabalho desde quando era estagiário de Direito em 

meados de 1999. O Dr. Marcos já ocupava cargos dentro da estrutura da Ordem de São 

Paulo. Foi eleito com a maior votação da advocacia paulista. Mercê de seu trabalho, luta, 

força, vontade e responsabilidade. Acompanho seu trabalho desde sua recuperação e o 

saneamento das contas da Ordem dos Advogados do Brasil. Parabéns e muito sucesso. Esta 

honraria veio em um momento oportuno. Parabéns, Dr. Marcos, pois você realmente é 

merecedor desta honraria. Muito obrigado a todos. (Aplausos). A seguir, faz uso da palavra 

o Prefeito Municipal Sr. JOSÉ NATALINO PAGANINI: “Senhor presidente da OAB 

São Paulo, Dr. Marcos da Costa, homenageados da noite. Senhor presidente da Câmara 

Municipal de Itapira, Décio da Rocha Carvalho. Senhor Presidente da OAB de Itapira, 

Thomaz Antonio de Moraes. Demais vereadores. Secretários municipais. Demais 

conselheiros da OAB. Amigos e amigas. Sem advogado não há justiça. A frase é famosa, 

conhecida, exata e, porque não dizer, estritamente correta. Não há aquele que, sentindo-se 

injustiçado, não se lembre da figura do advogado. Não há aquele que, buscando seus 

direitos, esqueça-se do advogado. Assim como não há aquele que, buscando a retidão nos 

seus negócios, deixe de lado a orientação segura do advogado. Pois a justiça não é 

unicamente a penalização dos culpados, como muitos protestam quando o crime afronta ou 

a agressão impera. A justiça também é balizar, também é compor, também é equilibrar 

contrários. Daí sua simbologia mais forte em tantos pontos do planeta, com a balança 

equilibrando pesos opostos. Um dos grandes advogados de todos os tempos, o presidente 

americano Abraham Lincoln, assim definiu: “Não fortalecerás os fracos, por enfraqueceres 

os fortes. Não ajudarás os assalariados, se arruinares aquele que os paga. Não estimularás a 



fraternidade, se alimentares o ódio.” Em uma lição exemplar, e curta, dirigiu-se ao coração 

dos que desejam a harmonia e a paz e ao mesmo tempo criou o que podemos considerar 

mais uma máxima do Direito. O presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa, hoje 

homenageado graças à sensibilidade de nossa Câmara Municipal, é o convidado máximo de 

Itapira nesta data para que, através do reconhecimento de seu talento, se reconheça também 

a amplitude da justiça e do trabalho tão bem feito pelo corpo de advogados de nossa terra. 

Como todos sabem, Dr. Marcos da Costa tem este brilhantismo intelectual que enobrece 

aqueles que com ele convivem. Ao mesmo tempo, como todos já puderam observar, tem 

também o cálido acolhimento dos que verdadeiramente se interessam pelos seus pares, 

pelos seus amigos e pela sua comunidade. Nas palavras de Machado de Assis, é uma pessoa 

de alma azul. Parabenizo o Dr. Marcos da Costa pelo recebimento desta homenagem, mas 

agradeço a ele, sensibilizado, por tê-la aceitado e por assim nos permitir que a partir de hoje 

o tenhamos como mais um itapirense a nos orgulhar. Parabenizo, ainda, a Câmara 

Municipal por esta acolha. A todos, meu muito obrigado!” (Aplausos) A seguir, faz uso da 

palavra o homenageado Dr. MARCOS DA COSTA: “Boa noite a todos. Senhoras e 

senhores. Autoridades presentes. Prefeito municipal. Amigos e amigas. Vereadores 

presentes. Agradeço essa homenagem de hoje. Tenho para mim que é das melhores 

homenagens que já recebi em toda minha vida. Somente posso retribuir contribuindo 

através de meus esforços, ou seja, honrar todos os dias essa condição. Quero agradecer o 

Vereador Carlos Alberto Sartori autor dessa honraria. Quero dizer a vossa excelência que 

tomo o Título para a condição de presidente da seccional de São Paulo. Agradeço todos os 

vereadores, assim como todos aqueles que participaram, direta ou indiretamente, de todo o 

trâmite legislativo para que esse gesto fosse concretizado. Agradeço todos os oradores que 

me antecederam. Essas belas palavras que foram ditas realmente me enche de entusiasmo 

para desenvolver aquilo que mais amo, ou seja, a minha profissão. Não estava presente 

naquela noite de festividade, mas digo que estava de coração. Foi uma enorme conquista 

para a AOB de Itapira. Vereador Maurício Cassimiro de Lima representa um dos políticos 

que tenho como referência daquilo que é exercer essa missão de vida. Seria o deputado 

Barros Munhoz. Vossa excelência tem em seu DNA a condição de advogado. Sua oratória é 

prova disso. Vossa excelência é muito jovem. Quero cumprimentar a Câmara pela 

juventude presente. Isso é fundamental para a política. Para finalizar, agradeço novamente a 

todos pela honraria. Estou imensamente emocionado pela gratidão vinda de todos vocês. 

Muito obrigado a todos. Que Deus lhes abençoem.” Ato contínuo, o Vereador Sr. Carlos 

Alberto Sartori, juntamente com o Presidente da AOB de Itapira, Dr. Thomaz 

Antonio de Moraes, fazem a entrega do Título de Cidadania Itapirense ao Sr. Dr. 

MARCOS DA COSTA. (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. 


