Ata da 4ª Sessão Solene, realizada aos 06 dias do mês de junho de 2019, para as outorgas
dos Títulos de Cidadania Itapirense aos ilustres senhores Professor Dr. Miguel de
Arruda, Dr. Romeu Pereira de Souza e Professor Sérgio Magnusson. Iniciando a Sessão,
o Assessor de Imprensa solicita, para compor a Mesa, a presença do Presidente da Casa,
LUAS DOS SANTOS ROSTIROLLA, do 1º Secretário Vereador CARLOS ALBERTO
SARTORI, bem como do 2º Secretário Vereador ANTONIO MARANGONI NETO. Ato
contínuo, são convidados para compor a Mesa Principal os Srs.: ELISABETH DONISETE
MANOEL, FÁBIO GALVAO DOS SANTOS, MARISOL DE FATIMA GARCIA
RAPOSO. Ato contínuo é convidado para compor a Mesa Principal o Deputado Federal
EVANDRO ROMAN. Ato seguinte, o cerimonial solicita a presença no plenário dos ilustres
homenageados a saber: Professor Dr. Miguel de Arruda e Sra. Divanira Salles Rocha de
Arruda, Dr. Romeu Pereira de Souza e Sra. Malvina Aparecida Colferai Pereira de Souza e
Professor Sérgio Magnusson e Sra. Maria Madalena Borsoi. A seguir o cerimonial procede a
leitura das justificativas de ausências dos Srs., José Natalino Paganini, Thiago Fontolan
Batista, Jurgen Bochat, Dirceu de Oliveira, César Augusto da Silva, Luis Hermínio Nicolai e
Maurício Cassimiro de Lima. 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. O Sr. Presidente solicita a execução do Hino Nacional. Continuando os
trabalhos, o Sr. Presidente LUAN DOS SANTOS ROSTIROLA faz uso da palavra: “Dignas
autoridades presentes, Deputado Federal Evandro Roman, é uma honra recebe-los em nossa
Casa, obrigado pela presença, Dr, Ariovaldo Risola, ex-vereador a esta Casa, Paulo Roberto
Andrade, também ex-vereador e Presidente desta Casa, Dr. Walner José Consorti de Godoy,
presidente da OAB de Itapira. Compenheiros vereadores. Prezados e ilustres homenageados,
merecedores 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 desenvolveram e até hoje
desenvolvem em benefício da nossa cidade e do nosso povo. Dignos e queridos familiares dos
homenageados, igualmente merecedores da nossa gratidão, pelo apoio, convívio e
participação na vida e nas realizações destes novos cidadãos itapirenses, razão pela qual peço
que dividam com eles o mérito do presente reconhecimento externado por Itapira e pela nossa
população. Representantes da imprensa. Senhores, Senhoras, jovens que nos honram com
suas presenças nesta Sessão Solene. Dentre as atribuições impostas ao legislador no decorrer
de seu mandato de representante popular, muitas são as ocasiões nas quais nos deparamos
com situações e condições conflituosas, desgastantes mesmo, e que exigem 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 votações 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 entendimento 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 aos ilustres e renomados Prof.º Dr. Miguel de Arruda, Dr. Romeu
Pereira de Souza e Prof.º Sérgio Magnusson, cuja dedicação, competência e desvelo para com
a nossa comunidade em seus respectivos campos de atuação, os credenciam a integrar a
galeria de filhos ilustres de Itapira, como se aqui houvera nascidos.
Os méritos e a
envergadura dos homenageados e de seus trabalhos em benefício da nossa cidade e da nossa
gente, que agora são também a sua cidade e a sua gente, levaram o Plenário a posicionar-se
unanimidade pela realização desta homenagem. E não poderia ser diferente, considerando
suas respectivas histórias de vida, bem como coragem e entrega no desempenho de suas
responsabilidades, características indeléveis só presente entre aqueles que fazem de suas
atribuições um verdadeiro sacerdócio. Seus dignificantes currículos nos permitem asseverar

que estamos neste ato - ainda que modestamente diante da enorme folha de serviços prestados
à cidade de Itapira por Vossas Senhorias – retribuindo com admiração e imensa gratidão o
muito que já realizaram, e certamente ainda realizarão por seus agora irmãos itapirenses de
fato e de direito, Não é portanto, difícil entender os motivos que conduziram o colegiado à
época acolher por aclamação as propostas de outorga da cidadania itapirense aos ilustres
homenageados desta noite. Seus méritos e a magnitude da importância dos seus trabalhos em
benefício de toda a nossa comunidade conduziram ao posicionamento unânime desta
edilidade, que se orgulha agora de lhes outorgar solenemente, como determinam as regras
legais e regimentais desta Casa, o mais que merecido Título de Cidadão Itapirense.
Parabenizo o nobre vereador Carlinhos Sartori autor dos projetos pela feliz iniciativa, bem
como os nobres pares pelo apoio unânime que ora nos permite concretizar tão justo
reconhecimento aos prezados Prof.º Miguel, Dr. Romeu e Prof.º Sérgio, e por extensão, a
todos os seus dignos e queridos familiares. Parabéns a todos, e tenham a certeza de que a
honraria que estamos lhe outorgando neste instante vai acompanhada da eterna gratidão e do
reconhecimento de todo um povo, que muito lhes admira e sente-se feliz e orgulhoso por têlos como filhos ilustres desta terra que tanto amamos. Meu muito obrigado a todos!. Instante
em que o cerimonial convida o Presidente da Casa Luas dos Santos Rostirolla, o vereador
Carlos Alberto Sartori e o Deputado Federal Evandro Roman para a outorga do Título de
Cidadão Itapirense ao Professor Dr. Miguel de Arruda. Leitura do Curriculum: "Nascido na
cidade de Assaí, no estado do Paraná, é filho do casal Armando de Arruda e Antônia
Gardinalli de Arruda. Casado com Divanira Salles Rocha de Arruda, cuja união advieram os
filhos Letícia (in memmorian) e Domenico. O professor Miguel de Arruda graduou-se em
Educação Física pela PUC - Pontifícia Universidade Católica de Campinas em 1975; concluiu
seu mestrado em Educação Física pela USP - Universidade de São Paulo em 1990 e
doutorado em Educação Física pela UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas em
1997. Em 2012 assumiu como Diretor da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Possui
vasta experiência na área de Fisiologia, com ênfase em fisiologia do esforço, atuando
principalmente nos seguintes temas: futebol, treinamento desportivo, avaliação física,
antropometria e desempenho motor. Possui vínculo com renomadas Universidades por todo o
Brasil, tendo mais de 90 artigos publicados em periódicos especializados, e uma centena de
orientação em teses de graduação, mestrado e doutorado É autor ou co-autor de 12 livros
publicados na área". Isto feito, o cerimonial solicita a presença da vereador Professora
Marisol e do vereador Toninho Marangoni para juntamente com o Presidente da Casa Luan
dos Santos Rostirolla e do vereador Carlos Alberto Sartori para a outorga do Título de
Cidadão Itapirense ao Dr. Romeu Pereira de Souza. Leitura do Curriculum: Nascido na cidade
de Coluna, e radicado na capital mineira de Belo Horizonte, é filho de José Pereira de Souza e
Hercy Lopes Pereira de Souza. É casado com Malvina Aparecida Colferai Pereira de Souza,
com que teve dois filhos Thiago (in memorian) e André. Cursou Odontologia pela
Universidade Federal de Minas Gerais em Belo Horizonte, formando-se em 1964. Em 1968,
formou-se em Direito pela Faculdade de Direito do Sul de Minas Gerais. Em Itapira,
ministrou consultório particular por mais de 30 anos. Foi dentista do Instituto Bairral de
Psiquiatria por 35 anos, sendo administrador técnico da entidade por três anos.Também atuou
como advogado do Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos e assessor jurídico do
Departamento de Licitações. No terceiro setor, foi o primeiro presidente da APAE –
Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Itapira. Isto feito, o cerimonial solicita a
presença da vereadora Professora Beth Manoel e do vereador Fábio Galvão dos Santos
Toninho Marangoni para juntamente com o Presidente da Casa Luan dos Santos Rostirolla e
do vereador Carlos Alberto Sartori para a outorga do Título de Cidadão Itapirense ao
Professor Sérgio Magnusson. Leitura do Curriculum: Nascido na cidade de Indaiatuba em 6
de maio de 1948, é o último dos sete filhos de Guilherme e Bertha Magnusson. Cursou os
primeiros anos na Escola Rural do bairro Buru. Foi agricultor até os 25 anos. Formou-se
como técnico em Contabilidade pela Escola Técnica de Comércio de Nossa Senhora da

Candelária em Idaiatuba. Estudou na Faculdade de Ciências e Letras de Guaxupé, onde
obteve Licenciatura em Geografia. Veio para Itapira em março de 1975 para ministrar aulas
de Educação Moral, OSPB, Prática de Escritório, Contabilidade e Geografia nas Escolas
Estaduais “Pref. Antônio Caio” e “Elvira Santos de Oliveira”. Ministrou disciplinas também
na Escola Estadual “Júlio de Mesquita” e nos bairros de Barão Ataliba Nogueira e Cubatão.
Foi casado com Maria Cristina Macan Magnusson, com quem teve duas filhas: Isabela (in
memorian) e Priscila. Hoje é aposentado e vive com Maria Madalena Borsoi, com quem
compartilhou por alguns anos a realização de eventos gastronômicos, visto que adora pilotar
um fogão e especializou-se em fazer massas. Atualmente seu dotes culinários estão voltados
apenas para os amigos e instituições filantrópicas da cidade. Após a entrega dos Títulos Faz
uso da palavra, Vereador Luan dos Santos Rostirrola: “Feito à entrega, parabéns a todos
os homenageados, agora sim, irmãos de fato e de direito como sempre foram, mas agora de
forma oficial feito pela Câmara Municipal de Itapira, muito obrigado a todos.” A seguir faz
uso da palavra a Vereadora Beth Manoel: “Boa Noite a todos. Os homenageados de hoje,
são pessoas que irão receber com muita honra este Título de Cidadão, sendo uma escolha bem
feita pelo nosso colega Carlinhos Sartori, pelo qual o parabenizo. Senhores, Prof.º Dr. Miguel
de Arruda, Dr. Romeu Pereira de Souza e Prof. Sérgio Magnusson, vocês são pessoas
fundamentais para muitas pessoas, tenham meu carinho e parabéns a todos vocês, obrigada a
todos.” A seguir faz uso da palavra, Vereadora Marisol de Fátima Garcia Raposo: “Boa
Noite a todos. Ser vereador(a) não é fácil, mas também passamos por momentos alegres, e
esse é um deles. Onde temos a oportunidade de homenagear com toda honra, pessoas ilustres,
cada um com seu valor e profissão acabaram se destacando em Itapira. Nesta cidade
maravilhosa, que abrilhantou os caminhos, seus familiares, onde criaram seus filhos e netos.
Quero deixar meu carinho e respeito para os homenageados, e seus familiares que são a base
de tudo. Que Deus os abençoe, muito obrigada.” A seguir faz uso da palavra, Vereador Fábio
Galvão dos Santos: “Boa noite a todos que se fazem presentes. Gostaria de parabenizar esta
Casa, por outorgar o Título de cidadão á essas pessoas, e parabenizar os homenageados por
estarem recebendo este Título de Cidadania. Deixo meu carinho a todos, e muito obrigado.” A
seguir faz uso da palavra, Vereador Carlinhos Sartori: “Boa noite a todos. Sr. Presidente,
nobres colegas, senhores e senhoras presentes, familiares dos ilustres homenageados,
caríssimos novos cidadãos. Aos parlamentares, como no caso de nossa comune vereadores,
foram-nos delegados as honrosas missões de bem representar os anseios da população. Esses
não se traduzem apenas em elaborar leis, votar matérias das diversas áreas da administração
pública, mas também como o fazemos agora, homenageando ilustres cidadãos que, embora
não nascidos em nossa terra, para aqui ocorreram trazidos pelos designos insondáveis da
Providência. Aqui aportou o Profº Miguel Arruda, vindo da distante Assaí estado do Paraná.
Fincou raízes e expandiu com sua fulgarante inteligência, até as carreiras de sua profunda
vocação professoral. Mas do que palavras de elogios, em que todos seriam merecidos, peço
vênia para ler, em breve síntese, seu vasto curriculum voltado para à educação, após cursos
nas mais conceituadas universidades brasileiras. Com o titulo de cidadão itapirense, que ora o
povo de Itapira lhe outorga, completa-se um circulo virtuoso, que confere à nossa cidade a
honra de podermos dizer em quaisquer lugares, que o Dr. Miguel Arruda é, verdadeiramente,
um dos nossos, somando-se à galerias das mais ilustres figuras de nossa história. Nosso outro
homenageado, não vem de terras tão distantes. Vem da simpática e progressista Indaiatuba,
próxima à região de Campinas. Coincidentemente, forjou seu espirito nas lides educacionais,
para depois semear a boa semente, que germina e frutifica. Dedicado, generoso, eis o Sérgio
aqui também aportando, estruturando sua família para transformar-se naquele professor tão
especialmente admirado e que fez da educação o apostolado. Alegre e expansivo,
compartilhou seus conhecimentos com alunos, colegas e amigos, que são tantos. Admiração
que granjeou, fez dele um dos nossos pares mais conhecido, não só pelo talento e amor à mais
nobre profissão, mas igualmente pela contagiante alegria que disseminava. Finalmente, outro
nosso homenageado, o Dr. Romeu Pereira de Souza, quis o destino que as queridas terras

mineiras nos brindasse com a figura generosa e fraterna de um homem talhado para o
trabalho, complexo das ledes da Odontologia e do Direito. Homem determinado e leal,
espirito temperado com aço fino da altivez dos inconfidentes, aqui chegando entrelaçou-se
com a família itapirense, consorciando-se com distinta moça de nobre família de nossa terra.
Prestativo e eficiente, logo deu mostras de sua capacidade laborativa como Dentista dos mais
competentes para, após, também brilhou como Advogado Militante, exercendo nas ledes
jurídicas, ombreando-se aos mais ilustres causídicos de Itapira. Podemos assegurar, que feliz é
a cidade que tem o privilégio de poder receber pessoas tão dignas, acolhe-las e transforma-las,
em seus cidadãos como se aqui tivessem nascido. Esta homenagem é como o batismo para
dizer, com a delegação que nos foi dada pela comunidade itapirense, que os senhores são
verdadeiramente cidadãos desta terra generosa e amiga. Aqui vieram para somar. Somar tudo
que é de bom, o exemplo que deram somaram-se aos nossos e ajudaram a construir esse
legado que hoje temos, uma cidade mais justa e próspera, verdades que não cansamos de
proclamar, porque as verdades estão para a verdade, como a parte para o todo, como o grão da
terra para a montanha, como a onda para o oceano, como a lua para o sol, como o homem
para Deus. Estas ilustres figuras definiram o estado de alma de uma cidade inteira, com o cujo
espirito de tal forma o seu espirito amalgamou que jamais deixaram de construir a mesma
bandeira, o mesmo brasão e o mesmo povo. E serviram a sociedade sempre com aquele lema
das almas superiores, que “Quem não vive para servir, não serve para viver”. Foi nos dada
vida breve, mas eterna é a lembrança de uma vida bem vivida, que se traduz afinal no
trabalho, na solidariedade social, na caridade, na amizade fraterna, no respeito aos valores
mais nobres que o espirito humano forjou no correr dos séculos. É esse estado de alma que
anima os nossos homenageados de hoje. É essa auréola que em cima dessas fraternais figuras,
cidadãos cujo facho de luz se irradia, se propaga e mostra o caminho luminoso que devemos
seguir. Não basta punir os maus, é preciso premiar os bons. O que fazemos hoje é o
reconhecimento dos que vieram para servir, unindo seus esforços aos nossos. Por isso
construímos esta cidade, pujante, amiga, solidária, enriquecida com os conhecimentos e o
trabalho de Miguel Arruda, Sérgio Magnusson e Romeu Pereira de Souza. Recebam caros
concidadãos, o nosso abraço, a prova da nossa verdadeira amizade e os agradecimentos
sinceros por enriquecer com a força de seu caráter a valorosa gente de Itapira. Permitam-nos,
caros homenageados, familiares, nobres colegas, senhoras e senhores, nesta hora de união em
que confraternizamos todos, repetir o estro vibrante do imortal Guerra Junqueiro: “Ò crentes,
como vós no intimo do peito abriga a mesma crença e guardo o mesmo ideal. O horizonte é
infinito e o olhar humano é estreito. Creio que Deus é eterno e que a alma é imortal. Boa noite
a todos.” A seguir faz uso da palavra, Deputado Federal Evandro Roman: “Boa Noite a
todos. Parabenizo a todos vocês que apoiaram essa homenagem, as pessoas o qual tenho
reconhecimento verdadeiramente pela sociedade. Peço permissão aos outros dois
homenageados para falar diretamente ao Prof.º Dr. Miguel. Nos conhecemos há 23 anos,
desde quando cheguei á UNICAMP como um aluno especial, e tive a oportunidade por mais
de vinte anos de frequentar Itapira no convívio de amigos e famíliares. Foi meu professor e
orientador de mestrado e doutorado. Ele tem um grande reconhecimento no Brasil dentro da
área que escolheu. Digo que este reconhecimento é mais que merecido, pois ele teve escolhas
para morar em outras cidades, mas escolheu Itapira para viver. Parabéns pela homenagem e
reconhecimento, é uma honra estar celebrando este momento. Obrigado a todos.” Faz uso da
palavra, Ex-vereador Ariovaldo Risola: “Exmo. Sr. Presidente, componentes da Mesa,
vereadores e público presente, saúdo a todos na pessoa Dr. Carlos Sartori. Se a mim fosse
possível definir por um minuto a palavra rezar, diria sem qualquer sombra de dúvida, sem
usar de formas meândricas ou tortuosas, diria assim: Que rezar é elevar o pensamento ao
infinito em busca do criador, é o mesmo que dizer alma fale”. Neste instante, peço a Deus o
todo poderoso, criador do céu e da terra, reconhecedor de todas as causas e efeitos, que
ilumine minha mente nesta noite e queiram todos os imortais, os santos, justos e puros
criadores que sempre foram, e ossão da minha língua, para tudo que eu diga nesta noite, não

possa e não deva ser contestado e duvidado, mas que deva e possa ser ponderado e
conscientizado perante esse Deus, que é o juiz supremo da nossa consciência; consciência
essa, que nada mais é de tudo oque se passa ao nosso intimo, caminha em nosso interior e por
um autentico milagre ilumina o nosso espírito. Diante de todos, hoje tenho um dever que se
traduz em grande honra e satisfação ao falar nesta noite, nesta solenidade, em que se
outorgam três Títulos de Cidadania. Sinto nesta noite, sinto na verdade, não teres poder
descritivo dos sentimentos interiores, que foi apanágio triunfal de Demóstenes, para traçar
pelo menos um perfil dos três. Sinto não poder me desincumbir dessa missão, com os
brilhantismos dos oradores de raça, daqueles para quem a palavra se transforma em minuto,
um cinzel, capaz de encontrar formas maravilhosas, encantadoras e imprevisíveis, que
arrastam as multidões entusiasmadas em delírio, insensíveis á outras emoções, e não aquelas
advindas como a mágica caudal, de ritmos cristalinos da sua heterogeneidade fascinante. Mas
diria ao Dr. Romeu, amigo de várias décadas e extensivo aos outros dois homenageados. Ao
Dr. Romeu, temos uma amizade que são laços sagrados que os anjos colhem das mãos de
Deus, confesso com a voz do crente, o fruto generoso dessa amizade que nos une e que me
deixa melhor de estar ao lado dos bons, oque me acorda á alma, e me levanta os braços para á
ação. São três elementos que vem servindo Itapira. Servir é um verbo leonino, que tem a
expressão de um hino e a mesma função da luz. Servir quer dizer presente, e atuar tão
sinceramente como fazia Jesus. Vejo um binômio perfeito no Dr. Romeu, como vejo também
nos outros dois homenageados. Vejo que o Dr. Romeu é um gigante a despontar na fauna,
quase que extinta, dos homens prestadios, úteis e marcantemente prestimosos, cultivador do
Direito e Odontologia. Vossa Senhoria quando saiu da sua terra coluna, estruturou Itapira
como uma coluna indestrutível, que é a coluna da amizade, bem querência e bom fazer. Por
isso, o senhor conquistou a alegria do povo itapirense, com isso se tornou credor do
agradecimento coletivo por tudo que fez á nossa cidade. Somos gratos aos três, por tudo que
fizeram o povo de Itapira. Quero dizer a todos que estamos satisfeitos, e parabenizar a todos
os vereadores que concordaram com este Título de Cidadania. Parabenizo aos três
homenageados, obrigado.” Faz uso da palavra, Dr. Romeu: “Boa noite a todos. Sou grato
pelas pessoas que vejo aqui, pois elas compõem meu coração. Diz o caprichoso Déstinho:
Generosamente trabalhado pelas mãos de Deus, conduzir-me á esta cidade, cujo encantamento
foi-me estabelecido de forma natural, como se aqui, tivesse vivido toda minha existência.
Chegando aqui em 1968, parecia estar atendendo á uma solicitação da alma, que me embalava
inebriado, á procura de um lugar que despertasse paixão por estar ali. Confesso, que foi
emocionante, amor a primeira vista, muita emoção, uma alegria enorme e a sensação de
descobrir o porto seguro que tanto desejava encontrar. Neste primeiro contato com esta terra,
que iria se tornar também minha, quando de volta á Belo Horizonte, anunciei á minha família
sem nenhuma dúvida, a minha convicção de trocar, acrescentar ao amores de lá, sem perder
nenhum, porque os iria somar aos daqui, que estava me transferindo para Itapira. Eu queria,
convictamente conviver com este povo encantador, assim, me senti irremediavelmente
comprometido com as palavras do poeta Carlos Castanheta ao propor: Qualquer caminho, é
apenas um caminho, e não constitui insulto algum para si mesmo, ou para os outros
abandona-lo quando assim ordena o seu coração. Olhe cada caminho com cuidado e atenção.
Tente-o tantas vezes, quantas julgar necessárias. Então, faça a si mesmo e apenas a si mesmo
uma pergunta: possui esse caminho um coração? Em caso afirmativo, o caminho é bom, caso
contrário, este caminho não possui importância alguma. Vir para Itapira, se mostrava de
forma apaixonante como o coração estava sendo comtemplado com essa escolha, e assim
como quis o destino, foi feito. Era um sábado, e de manhã como previamente combinado, fui
visitar o Instituto Bairral onde carinhosamente fui recebido pelo Dr. José Carlos de Camargo
Ferraz e pelo Dr. João Maria Stevanatto, onde me acolheram, e estabeleceu uma enorme
empatia entre nós, graças ao coincidente entusiasmo, revelava mais sólida disposição para
lutar por nossos ideais comuns. Novamente, senti a mesma emoção da paixão, sentimento que
tem me escravizado, libertando, em todas as andanças da minha vida, e como não poderia se

imaginar diferente, me apaixonei pela magnífica instituição, da qual tive aventura e a
felicidade de modestamente participar. Neste momento, cabe aqui, render-me a homenagem e
registrar a marcante participação do querido José, por cujas mãos a seu convite, vim conhecer
o Bairral, uma vez que sempre mantive a minha história de vida, á efetiva ligação com o ser
humano, portador de necessidades especiais, crianças ou adultos, como é o caso do Hospital
Psiquiátrico, que foi várias vezes demonstrado pelo saudoso colega. Não posso esquecer o
apoio dessa iniciativa, a qual somou a grato interveniência dos ilustres colegas itapirenses, Dr.
Pedro Boretti, Dr. José Carlos Camargo, Dr. Antônio Carlos Setti e Dr. José Cassimiro
Rodrigues, estes que nos deixaram com grande pesar pelas suas perdas precoces. Durante os
meus primeiros anos como dentista iniciante, ainda em Belo Horizonte, tocado pelas
condições de saúde dos alunos da Sociedade Pestalozzi de Minas Gerais, tive a aventura de
conhecer a extraordinária psicóloga, fundadora dessa sociedade, destinada á atender vias
excepcionais. Atender ao honroso convite da ilustre Prof.ª Helena Antipoff, iniciamos nossos
trabalhos, na busca de métodos que pudesse levar á essas crianças carentes e especiais, o
tratamento odontológico que até então, se limitava ao socorro de patologias agudas, apenas
para acalmar o sofrimento intenso da dor instalada. Esta vivencia na juventude foi de
relevância e importância, para me colocar na cena da dura realidade do país e suas mazelas,
que atingiam de forma perversa e desigual, crianças carentes de recursos materiais, somando
as deficiências de suas saúdes comprometidas desde o nascimento, excluindo-as da atenção
indispensável e justa, devida a todo o ser humano. Dentro dessa moldura de sentimento que
me embalava nas escolhas da minha vida, encontrei nesta terra, o mais completo incentivo
para solidificar minha proposta irrevogável e permanecer aqui, pelo tempo que eu viver e
propiciar-se. Tive a impressão, que ainda hoje permanece, que todavia predestinadamente, se
preparava para de fato, para que esta terra se tornasse o cenário, onde encontraria para
participar de minha jornada uma pessoa muito especial, Malvina, que me trouxe a fé de que
era possível encontrar alguém que pudesse viver 50 anos de pura paixão, admiração e
amizade. Não posso deixar de fazer este registro, na medida de seu significado na minha
própria história, na minha vida, no meu grato destino. Nesta união, fui agraciado com o
nascimento de dois filhos, André que me trouxe uma nora, Claudia, com quem tenho grande
carinho e admiração, e uma neta, a Manuela, que me desperta com seu encantamento
marcante em nossas vidas, a maior gratidão pela sua chegada. Não posso apesar da saudade,
deixar de falar do Thiago, filho adorado, que tão cedo nos deixou. Embora tenha sido tão
curta sua passagem pela nossa vida, deixou-nos um orgulho imenso, pela sua luta, para
superar dificuldades de uma vida muitas vezes sofrida, em decorrências de problemas de
saúde, de que fora vítima ainda na sua juventude. O mais importante de tudo isso, foi sua
presença conosco, preenchido nossa vida de afeto, amor, nos deixando a dor da irreparável
perda. Nós agradecemos a Deus, á felicidade de ter nos escolhido para partilhar de forma
intensa e feliz nossos destinos. Cabe também, registrar um agradecimento especial a todos,
que de formas variadas, contribuíram com carinho para que o Thiago sentisse sempre amado e
bem recebido por onde passava por sua forma descontraída. Quando se vive, por quanto tenho
vivido, aí nosso coração por predominância do sentimento da saudade. Há quanta saudade!
Mas respiro um pouco para continuar e dizer que aqui estou de corpo e alma, feliz por ter
conseguido encontrar, junto a esta gente excepcionalmente hospitaleira e solidária, todas as
condições para á realização da obra maior, reencontrar á harmonia interior, dentro do espaço e
tempo que vivemos. Neste tempo que aqui estou, e neste espaço territorial dessa cidade, neste
cenário de poesia e deslumbramento, encontrei o seu povo com o qual mantenho a mais efeita
relação de admiração e afeto. Imagine vocês oque estou sentindo hoje, após estar vivendo
aqui por mais de 50 anos, recebi sempre muito mais, do que doei, exceto ao amor que tenho
por todos os itapirenses. Agora, caríssimos conterrâneos, a partir desse momento, uso com a
mais grata e indescritível satisfação e honra. Espero que tudo farei, para não decepcionar á
aqueles com gestos de tamanha grandeza, foram capazes de ver em mim, em ato, reflexos de
generosidades á condição de ser agraciado á tamanha honraria, que vai me acompanhar para o

resto da vida. Uma gratidão maior, que me seguirá por toda a vida. Não posso terminar minha
fala, sem antes de agradecer ao vereador Carlos Alberto Sartori, de forma tão generosa,
apresentou meu nome á avalição aos demais representantes do povo de Itapira, ilustres
vereadores desta Câmara Municipal, aprovando-se em dimensão maior é homenagem de me
tornar mais itapirense que já sou. Incluo ainda minha homenagem, aos funcionários do
Instituto Bairral, que me ampararam na minha chegada á esta terra, na pessoa do meu caro
amigo José Roberto Destro, aqui presente. Relator de minha modesta história, para á
composição da minhas origens mineiras. Neste momento, quero prestar também, minha
homenagem a todos os amigos do Laboratório Cristália, cuja amizade e consideração,
marcaram relevante presença em minha vida, me sustentando capaz de prosseguir feliz na
minha caminhada. Acrescento ainda somando nesta noite, ter como companheiros os
homenageados, Sr. Miguel de Arruda, Sr. Sérgio Magnussom, que por certo, tomo este
momento mais honroso, memorável e feliz. Agradecer de forma especial a todos aqui
presentes, e aos demais que estão nos seus lares, ou em qualquer lugar que se encontram,
estão também me aceitando como mais um itapirense, e com muito orgulho poderei dizer sou
de Itapira. Me permitam incluir nessas homenagens, meu ilustre colega Risola, a quem me
dirijo, apenas meu colega, amigo, com o qual trago todos os momentos e em todos os
encontros a mais grata alegria de podermos falar um pouco. Muito obrigado pelas suas
palavras, pelo seu carinho, por esta potencial dimensão que deu a valores que não tenho. Não
posso mais alongar e prende-los aqui, a incontida emoção que sinto me recomenda recolher ao
silêncio, termino emprestando as palavra de Carlos Drummond de Andrade: “Tenho apenas
duas mãos e o sentimento do mundo.” Amo esta terra, amo todos vocês, muito obrigado.” Faz
uso da palavra, Vereador Luan dos Santos Rostirolla: “Dr. Romeu Pereira, Itapira que
agradece tudo que o senhor fez e faz por nossa cidade.” Faz uso da palavra, Prof. Sérgio
Magnussom: “Boa noite a todos. Gostaria de agradecer vereadores e funcionários desta Casa,
em especial o vereador Carlinhos Sartori, por proporcionarem esse momento em minha vida
muito especial. Parabenizo os senhores Romeu e Miguel, pela justa homenagem. Este Título
me deixa muito honrado, o qual foi concedido pelos relevantes serviços prestados á nossa
comunidade. Achei até exagero, por sua vez também m e proporcionou muitas alegrias e
aprendizados em minha vida. Essa cidade me recebeu em março de 1975, por tanto, há 44
anos, com m muita hospitalidade e carinho. Essa comunidade me integrou a ela, e fez com
que eu me sentisse um itapirense de coração. Agradeço a todos os amigos que conquistei
neste período, e compartilharam das minhas conquistas, bem como das minhas derrotas. Aos
meus alunos que muito me ensinaram, á minha família de Indaiatuba e Itapira, que sempre
estão e estiveram ao meu lado. Agradeço a Deus por tudo que esta cidade me proporcionou e
ainda me proporcionará após este Título. Á esta Casa de Leis presidida pelo Sr. Luan dos
Santos Rostitolla, reitero meus agradecimentos. Orgulho em ser itapirense, um forte abraço a
todos e obrigado pela presença.” Faz uso da palavra,Vereador Luan dos Santos Rostirrola:
“Prof. Sérgio, não é exagero, e sim uma honra entregar essa honraria ao senhor.” A seguir faz
uso da palavra o Dr. Miguel de Arruda: “Boa noite a todos. Sr. Presidente, o verbo presente
hoje é agradecer por este momento, agradecer por tudo, e cumprimentar essa Câmara em sua
pessoa pela indicação de me tornar igual. De fato, eu não nasci em Itapira, meus pais eram
daqui. Inicialmente foram para uma cidade chamada Jataízinho, onde começaram a constituir
uma família e depois voltaram para cá novamente. Como todos sabem, sou um professor
universitário, e só pra esclarecer, ontem assinei minha aposentadoria na UNICAMP, e vou
dizer que foram 45 anos de ensino superior e desses 45 anos, foram mais de 31 anos na
UNICAMP e em outras instituições de ensino que me fizeram obter muitas experiências. Vejo
que a contribuição foi extensa em diversos locais. Neste conjunto de situações, final do ano
passado, dia 24 de novembro lancei meu livro no SESC da Vila Mariana, com um público
grande presente. Quando voltamos á Itapira, tivemos uma notícia muito triste, o falecimento
da nossa filha e oque ocorre? a vida continua, e tenho outro livro á ser publicado no segundo
semestre. Naquele livro anterior, dediquei aos meus alunos de pós graduação, pois ele era

fruto daquilo que eu faço de investigação na pós graduação. E agora neste livro, coloquei uma
dedicatória que farei a leitura se conseguir: “Ao longo de minha carreira profissional em
Educação Física, pude dedicar várias de minhas conquistas á diversas pessoas, desde ás de
meu interior familiar, até do meu circulo de amigos e profissionais. Entretanto, apresento esta
dedicatória como uma forma de agradecimento especial, entendendo que, quando dedicamos
algo, neste, colocamos nosso carinho, amor e gratidão, que são direcionados a pessoas que
nos ajudaram a conquistar um sonho. Pessoas que batalharam com você, em uma caminhada
longa e difícil, e nunca deixaram de te apoiar em momento algum. Esta pessoa se chama-se,
Letícia Salles Rocha Telles, minha filha, que batalhou ao longo dos seus 45 anos de vida, uma
batalha justa, produtiva, profícua e profunda, que nos deixou precocemente, no dia 24 de
novembro de 2018. Entretanto deixou um fruto, minha neta Beatriz, esta já tem participado da
minha vida há 21 anos, e continuará participando junto com minha esposa Divanira Salles
Rocha de Arruda, e meu filho Domenico Arruda, que também nos deu outro lindo fruto
Gustavo. Enfim, minha família com a qual lutamos diariamente para alcançar nossos sonhos,
e eu em particular, poder conduzir minha carreira profissional. Este livro, dedico a estas
pessoas de meu seio familiar, que tem podido me acompanhar ao longo de tantos anos de luta.
Letícia, saudades eternas, fique com Deus.” Aquilo que faço, me faz ser grato por Itapira, por
todas as oportunidades e mais grato ainda, por me tornar igual neste momento. Foi a cidade
que me acolheu e recebeu minha família de volta, família de lavradores semialfabetizadas.
Mesmo aposentando-me não deixarei de fazer oque gosto, pois ano passado me tornei
conselheiro do Conselho Regional de Educação Física de São Paulo. A Educação Física, é
uma profissão dentro da saúde que recentemente o Ministério da Saúde determinou uma lei
que passou pela câmara, para ser obrigatório, ter um profissional de Educação Física, junto
aos outros profissionais para atender a população. Então, continuo professando a minha fé,
que jamais deixarei enquanto viver. Gostaria de agradecer a todos os vereadores, que
contribuíram para que houvesse essa homenagem. Muito obrigado a todos.” Faz uso da
palavra, vereador Luan dos Santos Rostirolla: “Dr. Miguel, nós também agradecemos ao
senhor pela presença, é sempre um prazer entregar uma honraria á uma pessoa tão importante
como o senhor. Ouvimos aqui hoje, afundo a história de cada um dos homenageados, é oque
nos faz acreditar que sim, vale muito a pena dias como esse, de poder reconhecer o trabalho
de cada um deles, e ter certeza que existe pessoas boas em nossa cidade, nosso estado e país.
Nossa luta tem que ser voltada á isso, para valorizar as pessoas que lutam por uma cidade
cada vez melhor, por um país cada vez melhor. Essa é nossa função, tenho certeza que o dia
de hoje é pra dar ainda mais força para continuarmos nessa luta de construirmos algo juntos.
Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês. Sem mais, essa presidência declara o
encerramento dos trabalhos nesta noite. Muito obrigado.” DO QUE, PARA CONSTAR,
LAVROU-SE ESTA ATA.

