
Ata da 5ª Sessão Solene, realizada aos 31 dias do mês de  

Outubro de 2017 em Comemoração aos 50 anos da Reforma Protestante. Iniciando a 

Sessão, o Assessor de Relações Públicas solicita, 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. 

CÉSAR AUGUSTO DA SILVA e DIRCEU DE OLIVEIRA. Ato contínuo, são 

convidados para compor a Mesa Principal os Srs.: Reverendo Sr. Luis Fernando dos 

Santos; Sra. Sônia Regina Ferreira André; Reverendo Sr. Gerson Braga Pereira; Sra. Sra. 

Marlene Barreto Leandro Braga. 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 a Vereadora, Marisol de Fatima Garcia Raposo, 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: Antonio 

Marcos Sanches de Toledo: Justificativa de ausência da presente Sessão Solene e 

agradecimento pelo honroso convite. Vereadores Dirceu de Oliveira e César Augusto da 

Silva: Justificativa de ausência da presente Sessão Solene e agradecimento pelo honroso 

convite. Ato contínuo, o Sr. Presidente solicita a execução do Hino Nacional. Continuando 

os trabalhos, o Sr. Presidente MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA faz uso da palavra: 

“Dignas autoridades presentes, já citadas pelo cerimonial. Excelentíssimo Membros da 

Mesa Diretora. Excelentíssimos companheiros vereadores. Prezados e ilustres membros da 

Igreja Presbiteriana Central de Itapira, merecedores não só desta homenagem, mas também 

e principalmente da nossa eterna gratidão, respeito e admiração pelos inestimáveis e 

relevantes serviços prestados à comunidade itapirense. Representantes da imprensa. 

Senhores, Senhoras, jovens que nos honram com suas presenças. A Igreja Presbiteriana de 

Itapira é filha do pioneirismo do protestantismo de missão no Brasil, em especial na região 

de Campinas. Organizada em 24 de junho de 1874 como fruto do labor evangelístico dos 

pioneiros presbiterianos, tornou-se ao longo dos anos uma comunidade cristã histórica, 

porém, contemporânea e inserida na sociedade itapirense, colocando a serviço da 

comunidade o seu capital ético através de inúmeras participações na construção de políticas 

públicas de assistência social e promoção humana. Desta sua visão de Missão Integral 

resulta ainda uma comunidade de adoradores e discípulos missionários que pregam o 

Evangelho e testemunham Cristo. Eu, assim como boa parte dos brasileiros e brasileiras, 

recebi desde criança os fundamentos da fé cristã, e nunca me afastei da religiosidade, que 

considero uma inesgotável fonte de paz, de conforto e de alimento para o espírito humano. 

Este não é, porém, o único laço que nos une. Compartilhamos os mesmos ideais pregados 

por Cristo há dois milênios e que continuam válidos até hoje. Acreditamos na 

solidariedade, e não no individualismo ganancioso. Sabemos que é preciso estender a mão 

amiga, principalmente aos mais pobres e desamparados, e buscamos sobretudo a paz – paz 

que só é plenamente alcançada quando existe a justiça social. Há mais de 140 anos esta 

congregação vem prestando serviços de assistência social e espiritual a boa parte da 

comunidade itapirense. Por estas razões e muitas outras é que esta Igreja, na pessoa do 

reverendo Luís Fernando dos Santos, é merecedora do nosso total reconhecimento. 

Destarte, essa homenagem hoje prestada por este Poder Legislativo, integrante do Poder 

Político e não Religioso, não pode, senhores Vereadores, ser tida como fora dos seus 

propósitos, porque é notória a função da Reforma Protestante. Muito 

obrigado!”(APLAUSOS) A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 

DONIZETE LOPES: “Hoje estamos aqui reunidos mais para ouvir que para falar. 

Sabemos da importância histórica que teve a Reforma Protestante e seus impactos no 

mundo moderno. Parabéns e boa noite a todos.” (APLAUSOS) A seguir, faz uso da palavra 

o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Ao longo destes anos, este trabalho 

social e espiritual desenvolvido pelos integrantes da Igreja é digno de reconhecimento. Isso 



faz parte da nossa história, a Igreja Presbiteriana está intimamente ligada à história de 

Itapira. Parabéns e boa noite a todos.” (APLAUSOS) A seguir, faz uso da palavra a 

Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “No centro deste movimento 

Martinho Lutero redescobre a mensagem do evangelho. Os homens não ganham a salvação 

fazendo boas obras, mas deus oferece livremente a salvação a todos os que creem em seu 

filho Jesus Cristo. Parabéns e boa noite a todos.” (APLAUSOS) A seguir, faz uso da 

palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Precisamos 

entender o legado de um movimento que se tornou tão amplo e importante na definição do 

mundo como o conhecemos hoje. A reforma esteve inserida em um amplo contexto de 

mudanças sociais, econômicas, políticas e culturais que marcaram a ascensão de um novo 

tempo na Europa. Nós protestantes, agradecemos a Deus pela revelação da palavra e a 

todos que ficaram firmes na fé. Parabéns e boa noite a todos.” (APLAUSOS) A seguir, faz 

uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Tenho certeza que 

Calvino e Lutero jamais dimensionaram as proporções que a reforma ganharia ao longo dos 

séculos. Assim como eles, o Brasil vive um momento que os políticos precisam ter a 

coragem que eles tiveram um dia para mudar, arregaçar as mangas, dizer não à corrupção e 

tentar criar um país melhor para nossos filhos e para todos nós. Vejo que este momento de 

comemoração da Reforma também é um momento de reflexão para todos nós. Devemos 

aproveitar os bons exemplos daquilo que aconteceu há 500 anos, o exemplo de grandeza, 

raça e idealismo e devemos aplicar isso nos dias de hoje por um país melhor. Parabéns e 

boa noite a todos.” (APLAUSOS) A seguir, faz uso da palavra o Reverendo Sr. LUIS 

FERNANDO DOS SANTOS: “O que nós fazemos aqui, em primeiro lugar, não é 

canonizar Martinho Lutero e João Calvino. Nós protestantes sabemos que ambos eram 

homens comuns, absolutamente limitados, passíveis de erros e pecados como todos os 

homens. Então, quando comemoramos 500 anos da Reforma, nós deveríamos dizer mais do 

que Deus com sua graça realizou na vida deles, uma teologia de Deus provocando os 

homens ao novo conhecimento. Não foram os homens que redescobriram alguma coisa ou 

que procuraram com tal empenho que encontraram, mas antes pelo contrário, eram homens 

tão perdidos, tão confusos, tão desesperados, que Deus moveu-se para encontrá-los. O 

cerne da Reforma é Deus antecipando-se em graça para buscar homens que estavam 

absolutamente perdidos, utilizando-se deles como instrumento para transmitir um novo 

conhecimento. Boa noite a todos.” (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 e seus colaboradores, 

internautas, os funcionários da Casa, e declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. 

DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA.  


