
Ata da 3ª Sessão Solene, realizada aos 25 dias do mês de  

Abril de 2017, para a outorga do Título de Cidadania Itapirense ao ilustre Sr. Eurípe-

des Humberto Higino dos Reis. Iniciando a Sessão, o Assessor de Relações Públicas soli-

cita, para compor a Mesa, a presença do Presidente da Casa, Sr. Maurício Cassimiro de 

Lima. Isto feito, é realizada a chamada de todos os Senhores Vereadores para a composição 

do Plenário. Ausentes os Vereadores Srs. ANTONIO MARANGONI NETO, CÉSAR 

AUGUSTO DA SILVA, DIRCEU DE OLIVEIRA, ELISABETH DONISETE MA-

NOEL, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, MARISOL DE FATIMA GARCIA 

RAPOSO e RAFAEL DONIZETE LOPES. Ato contínuo, são convidados para compor a 

Mesa Principal os Srs.: Luís Hermínio Nicolai, Sérgio Villar e Eurípedes Humberto Higino 

dos Reis. Ato seguinte, o Assessor de Relações Públicas solicita a presença no plenário dos 

ilustres homenageados a serem agraciados com o Diploma Chico Xavier: Marta Rita Vile-

la, Maria Elisa Dias e Belmiro Chagas. Após o Assessor de Relações Públicas citar as 

demais autoridades presentes, o Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus, declara aber-

to o trabalho da presente Sessão e solicita ao Vereador, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, 

para que leia um trecho da Bíblia Sagrada. Após o Assessor de Relações Públicas citar as 

demais autoridades presentes, o mesmo registra, na íntegra, os ofícios das autoridades au-

sentes da presente Sessão Solene. Ofícios: ELISABETH DONISETE MANOEL, MA-

RISOL DE FÁTIMA GARCIA RAPOSO, LUAN DOS ROSTIROLA E ANTONIO 

MARANGONI NETO: Justifica de ausência devido a compromissos anteriormente agen-

dados. RAFAEL DONIZETE LOPES e DIRCEU DE OLIVEIRA: Justificativa de au-

sência devido a compromissos anteriormente agendados. JOSÉ NATALINO PAGANINI: 

Manifestação de agradecimento pelo honroso convite e justificativa de ausência da presente 

sessão solene. Isto feito, o Sr. Presidente solicita a execução do Hino Nacional. Continuan-

do os trabalhos, o Sr. Presidente MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA faz uso da pala-

vra: 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 comunidade espírita de nossa cidade. Dignos e queridos fami-

liares 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 nos-

sa população. Representantes da imprensa. Senhores, Senhoras, jovens que nos honram 

com suas presenças nesta Sessão Solene. Boa Noite!” A seguir, o Sr. Presidente solicita ao 

Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori para que proceda a leitura do currículo do homenagea-

do, Sr. Eurípedes Humberto Higino dos Reis. Isto feito, os Vereadores Srs. Carlos Alberto 

Sartori e Luis Hermínio Nicolai, juntamente com o Presidente da Câmara Municipal de 

Itapira, Sr. Maurício Cassimiro de Lima, fazem a entrega do Título de Cidadania Itapirense 

ao Sr. Eurípedes Humberto Higino dos Reis. (APLAUSOS) A seguir, faz uso da palavra 

o Sr. EURÍPEDES HUMBERTO HIGINO DOS REIS: “Boa noite a todos. Obrigado 

pela presença de todos. Agradeço a todos que saíram de seus lares para estar homenagean-

do esse simples cidadão. Quem fez o meu histórico foi muito bondoso porque não foi com 

muita magnitude. A minha vida foi muito dura. Os companheiros de Uberaba viam que a 

minha luta não poderia ser como um rapaz bonzinho. Foi de para-choque mesmo. O Chico 

Xavier, com toda notoriedade do mundo, tinha seguranças e militares. Existem pessoas que 

realmente fazem um trabalho de segurança. Imaginem apenas dois indivíduos segurando 

cerca de 2 mil pessoas. Realmente foi uma luta árdua. Chico Xavier tinha um carinho muito 

especial. Muitas pessoas que necessitavam de cuidados especiais foram encaminhadas para 

o sanatório Américo Bairral. Agradeço a todos pela linda homenagem. É uma honra receber 



essa homenagem e ver meus três companheiros também serem homenageados. Obrigado.” 

(APLAUSOS). Ato contínuo, o Presidente do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, Sr. 

Sérgio Villar, juntamente com o Vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai, fazem a entrega do 

Diploma Chico Xavier a Sra. Marta Rita Vilela.(APLAUSOS) Isto feito, o Presidente do 

Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, Sr. Sérgio Villar, juntamente com o Vereador Sr. 

Carlos Alberto Sartori, fazem a entrega do Diploma Chico Xavier a Sra. Maria Elisa Di-

as.(APLAUSOS) A seguir, faz uso da palavra a homenageada Sra. MARIA ELISA DIAS: 

“Boa noite a todos. A emoção que nos envolve neste momento é enorme. Quero cumpri-

mentar esta Casa por entregar o Título de Cidadania ao nosso querido Eurípedes. Ele é me-

recedor desta homenagem porque é uma pessoa muito dedicada ao espiritismo como filho 

biológico de nosso amado Chico. Somente esse coração bondoso como do Eurípedes para 

suportar tantas adversidades e tantos problemas que ele enfrentou ao defender seu querido 

pai. Qualquer pessoa defende seu pai. Quero agradecer, em nome de meus companheiros e 

da diretoria do Centro Espírita Casa da Prece, todos que participaram da elaboração dessa 

homenagem. Não somos merecedores, pois estamos fazendo por amor e dedicação. Apro-

veitamos a oportunidade para convidar a todos para nos visitar em Uberaba. Vocês serão 

recebidos com muito carinho e amor. Obrigada.” (APLAUSOS) Isto feito, o Presidente do 

Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, Sr. Sérgio Villar, juntamente com o Presidente 

da Câmara Municipal de Itapira, Sr. Maurício Cassimiro de Lima, fazem a entrega do Di-

ploma Chico Xavier ao Sr. Belmiro Chagas Neto.(APLAUSOS) A seguir, faz uso da pala-

vra o homenageado Sr. BELMIRO CHAGAS NETO: “Boa noite a todos. Obrigado a 

todos vocês pela presença e por ter deixado seus lares para nos homenagear. Fico muito 

honrado em receber esse diploma. Se for para eu voltar a terra novamente, gostaria que 

Deus me deixasse seguir novamente os passos de Chico Xavier. Foi o lugar onde aprendi os 

ensinamentos de Cristo. Gostaria que todos vocês conhecessem, mas leiam a história de 

Chico Xavier. Quero agradecer os autores do projeto. O Chico Xavier fez muito pela hu-

manidade. Agradeço a todos pela linda homenagem. Obrigado.” (APLAUSOS) A seguir, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Pre-

ciso agradecer a minha mulher Gisele pela presença. Em nome dela queria cumprimentar 

todas as mulheres desta Casa. Ela sempre me acompanha. A vida política não é muito fácil. 

Estou emocionado pela presença do Lilo Stringuetti nesta Casa. E uma pessoa muito ama-

da. É um ex-vereador desta cidade. Muito obrigado pela presença. Um grande abraço. Que-

ro pedir licença ao Sr. Eurípedes. Desde os meus primeiros dias sempre quebrei o protocolo 

nesta Casa para falar de forma espontânea. É uma honra transmitir aquilo que pensamos. É 

um importante momento. Queria dizer que Itapira possui uma enorme comunidade espírita. 

Temos um grande líder que é o Sérgio. Ele nos procurou há muito tempo. Quando procu-

ramos o caminho para ajudar o próximo, acho que não é importante analisar qual religião 

que prevalecerá. Temos o sentido de caminhar. Pouca gente está se atentando sobre a im-

portância da presença do Sr. Eurípedes. Ele conviveu ao lado de uma importante pessoa. O 

Chico Xavier foi um rei espiritual. Ele somente fez o bem. Ter a presença do filho do Chico 

Xavier nesta Casa é uma honra. Itapira está muito orgulhosa. Sua vida como para-choque 

não foi fácil. Quando tentamos trilhar o caminho do bem e ajudar o próximo, os obstáculos 

são enormes. As pessoas que destroem somente procuram atrapalhar o próximo. É muito 

fácil destruir a vida do próximo com pequenas palavras e gestos. Parabéns ao Sr. Eurípedes 

e a todos os homenageados. Obrigado.” (APLAUSOS) A seguir, faz uso da palavra o Vere-

ador Sr. SÉRGIO VILLAR: “Boa noite a todos. Apesar de não ser político queria salientar 

que todos os nossos projetos foram aprovados por unanimidade. Isso mostra que o nosso 

trabalho está acima de qualquer facção religiosa ou política. Ao nosso querido Eurípedes 

deixo a minha gratidão. Se tive a oportunidade de conversar com Francisco Cândido Xavi-

er, foi através da oportunidade que esse homem nos deu. A minha vida é marcada por dois 

momentos. Um seria o antes e o depois de conhecer Chico Xavier. Agradeço aos funcioná-



rios desta Casa. Eles sempre nos receberam com o mais alto respeito, alegria e disposição. 

Deixo o nosso respeito e gratidão por tudo aquilo que o cargo público possa nos ofertar. 

Queria deixar meus parabéns aos homenageados desta noite. O nosso mais puro e sincero 

agradecimento. Que esse Título de Cidadania possa ser colocado no cabide do espiritismo. 

Muita paz no coração de todos. Muita luz na alma de todos. Parabéns e obrigado.” 

(APLAUSOS) A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA: “Dentre as atribuições impostas ao vereador no decorrer de seu mandato, muitas 

são as ocasiões nas quais nos deparamos com situações conflituosas, desgastantes, que exi-

gem 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 vota-

ções 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 enten-

dimento 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 noite, da honraria maior desta Casa de Leis ao ilustre e renomado Sr. Eurípedes 

Humberto Higino dos Reis, cuja dedicação, competência e desvelo para com a nossa comu-

nidade, o credenciam a integrar a galeria de filhos ilustres de Itapira, como se aqui houvera 

nascido. Seu breve, porém dignificante curriculum, nos permite asseverar que estamos nes-

te 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 noite. Seus méritos e a magnitude da importância 

do seu trabalho em benefício de toda a comunidade espírita o conduziram ao posicionamen-

to unânime desta edilidade, que se orgulha agora de lhe outorgar solenemente, como deter-

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

Itapirense. Parabéns Professor Sr. Eurípedes, e tenha a certeza de que a honraria que lhe 

estamos outorgando neste instante, vai acompanhada da gratidão, do respeito e do reconhe-

cimento 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. Terminadas as 

homenagens, o Sr. Presidente agradece a Deus, às presenças dos Srs. Vereadores, dos ho-

menageados, do público que prestigiou os trabalhos desta noite, da imprensa escrita, a Rá-

dio 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. 


