
Ata da 7ª Sessão Solene, realizada aos 08 de novembro de 2022 para a outorga do 

Título de Cidadania Itapirense aos Ilustres Srs. Juvenal Santi Lauri, Tony Angeli e 

Sra. Marcela Cristina Pereira pelos relevantes serviços prestados à comunidade 

itapirense. Iniciando a Sessão, o Assessor de Relações Públicas solicita, para compor a 

Mesa, a presença da Presidente da Casa, ELISABETH DONISETE MANOEL. A 

seguir, para complementar a Mesa Principal, o Assessor de Relações Públicas solicita a 

honrosa presença do Vice-prefeito Sr. Mário da Fonseca. A seguir, o Assessor de 

Relações Públicas solicita para compor o Plenário, a presença dos Senhores: Sr. Carlos 

Donisete Briza, Sr. Carlos Alberto Sartori, Sr. Fábio Galvão dos Santos, Sr. Luan 

dos Santos Rostirolla, Sr. Luís Hermínio Nicolai e Sra. Maísa Gracinda Fernandes. 

A seguir, o Assessor de Relações Públicas solicita a presença no Plenário dos 

ilustríssimos homenageados o Sr. Juvenal Santi Lauri, o Sr. Tony Angeli e a Sra. 

Marcela Cristina Pereira. Após o cerimonial ler os Ofícios de Justificativa de ausência 

dos vereadores e demais autoridades, a condução do ato solene fica a cargo da Presidente 

da Câmara Municipal Sra. Elisabeth Donisete Manoel. “Agradecida pelas honrosas 

presenças de todos que nos prestigiam nesta noite festiva, na qual Itapira acrescenta ao 

seu hall de filhos ilustres os digníssimos laureados com o Título de Cidadania Itapirense.” 

SR. JUVENAL SANTI LAURI, SR. TONY ANGELI E SRA. MARCELA 

CRISTINA PEREIRA. A Sra. Presidente, invocando a proteção de Deus, declara aberto 

os trabalhos da 7ª Sessão Solene de 2022, na qual representando o povo itapirense nesta 

Câmara Municipal, solicita ao Vereador Sr. Carlos Donisete Briza para que leia um 

trecho da Bíblia Sagrada. Ato contínuo, a Sra. Presidente solicita a execução do Hino 

Nacional. A seguir, a Sra. Presidente diz o seguinte: Dignas autoridades já citadas pelo 

Cerimonial, Excelentíssimos membros da Mesa: Sr. Mário da Fonseca, Sr. Juvenal 

Santi Lauri, Sra. Marcela Cristina Pereira e Sr. Tony Angeli. Excelentíssimos 

vereadores: Sr. Carlos Donisete Briza, Sr. Carlos Alberto Sartori, Sr. Fábio Galvão 

dos Santos, Sr. Luan dos Santos Rostirolla, Sr. Luís Hermínio Nicolai e Sra. Maísa 

Gracinda Fernandes sejam muito bem-vindos. A seguir, faz uso da palavra a Presidente 

da Câmara Municipal Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Prezados e ilustres 

homenageados, merecedores não só do Título de Cidadania que lhes entregaremos em 

instantes, mas também 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. 

Senhores, Senhoras, jovens que nos honram com suas presenças. Dentre as atribuições 

impostas ao legislador no decorrer de seu mandato de representante popular, muitas são 

as ocasiões nas quais nos deparamos com situações 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. 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 Senhores Juvenal Santi Lauri, Tony Angeli e Sra. Marcela 

Cristina Pereira, 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 unanimemente pela 

realização desta homenagem. 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. 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. 

Parabéns a todos, e tenham a certeza de que a honraria que estamos lhes 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 tê-los como filhos ilustres desta terra 

que tanto amamos. Meu muito obrigado a todos!” A seguir, a Sra. Presidente solicita ao 

cerimonial para que leia o Curriculum do homenageado SR. JUVENAL SANTI LAURI. 

“Juvenal Santi Lauri nasceu em São Caetano do Sul em 23 de março de 1952. Veio para 

Itapira com apenas dois anos, trazidos pelos pais Abelardo Lauri e Maria de Lourdes Zago 

Lauri. É casado com Inês Jacheta Lauri, com quem teve três filhos: Tiago, Davi e Priscila. 

Estudou na Escola Estadual “Elvira Santos de Oliveira”. Cursou a Escola Técnica do 

Comércio, formando-se em 1974. Em 1978 formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais 

pela Fundação Pinhalense de Ensino. Manteve ao longo dos anos escritório com 

atividades contábeis e jurídicas. Foi membro ativo do conselho e diretoria do Clube de 

Campo Santa Fé, da APAE, da Santa Casa de Misericórdia e do Rotary Club, do qual foi 

presidente no biênio 2008/2009. Também é membro do renomado Coral Cidade de 

Itapira. Desde 2012 é membro ativo da Loja Maçônica Luz do III Milênio. Na seara 

jurídica, foi membro da diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, tendo exercido os 

cargos de secretário, tesoureiro e vice-presidente. Em junho de 2009 assumiu 

interinamente o cargo de presidente pelo passamento do então presidente Dr. Luís 

Arnaldo Alves Lima. Em 17 de novembro de 2009, foi eleito presidente da OAB para o 

triênio 2010/2012.” A seguir, a Sra. Presidente passa a outorga do Título de Cidadão 

Itapirense. A seguir, a Presidente da Câmara Municipal Sra. Elisabeth Donisete Manoel, 

solicita ao Sr. Carlos Alberto Sartori e ao Sr. Mário da Fonseca, que entreguem o 

Título de Cidadania ao Sr. Juvenal Santi Lauri. A seguir, o cerimonial faz a leitura do 

Curriculum do homenageado SR. TONY ANGELI. “Tony Angeli nasceu na província 

de Vicenza, norte da Itália, onde ainda criança deu seus primeiros passos na arte de cantar 

e representar. Com apenas 11 anos, se apresentava em festivais infantil de música. Ainda 

moço veio para a América do Sul, para a capital uruguaia Montevidéu, onde se 

apresentava como crooner de orquestras de baile. Nesta época, Tony Angeli também 

desfilou seu talento futebolístico, tendo atuado como jogador profissional no Uruguai em 

algumas oportunidades. Foi neste país também que ele gravou seu primeiro disco, 

tornando-se conhecido em vários países da América Latina, entre eles Argentina, Chile, 

Peru, México e Venezuela. Participou de grandes eventos como “Galas Manzanares”, 

“Discodromo Show”, “Torneo de Otoño” e “Programa Jóven”. Também participou do 

“Album de Verano”, onde cantou com Silvia Marú e José Maria. Participou dos Festivais 

in da Canion, em Balnearios, onde conseguiu um contrato para atuar em Buenos Aires, 

passando a formar o grupo Los Nuevos Del Nueve, uma espécie de réplica do Club del 



Clan. Depois, em companhia do Los Cuatro Brillantes, passou pelo Peru e em 1964 

chegou ao Brasil. Inicialmente participou de programas de televisão como a Jovem 

Guarda, na TV Record, na época comandado por Roberto Carlos. Também fez 

participações no Programa do Palhaço Bozo, no SBT. Com o fim do programa da Record, 

Silvio Santos, na época na Rede Globo, criou o quadro “Os Galãs Cantam e Dançam aos 

Domingos”, quadro em que Tony tinha presença garantida. Mas o sucesso veio mesmo 

com a gravação da canção “In Itália”, que estourou nas paradas de sucesso. Além de 

cantor, Tony Angeli também é apaixonado pelos esportes, tendo praticado ciclismo, 

futebol e caça submarina, além de possuir um talento natural para vinhos, mantendo em 

sua casa uma adega com variados rótulos, alguns de fabricação própria, hobby que 

compartilha com o amigo Sérgio Reis. Em seus shows, além dos próprios sucessos, Tony 

Angeli também interpreta os grandes sucessos da época de ouro da música italiana, como 

Roberta, All Di La, Dio Come Ti Amo, O Mio Senhore, Vollare, Sole Mio e Caruso, entre 

tantos outros. Ao longo do tempo Tony Angeli se tornou um dos principais nomes da 

música italiana no Brasil e continua fazendo seus shows e apresentações em cruzeiros e 

viagens marítimas. Em 2002, quando fazia um show em Piracicaba, através de um amigo 

em comum, conheceu a itapirense Mirtes Bianchesi, e dois anos depois passaram a residir 

juntos em Itapira. Na cidade, se apresentou em diversas oportunidades na Festa Della 

Nonna, promovida pelo Circolo Ítalo-Brasiliano XV de Novembro e também em 

concertos comemorativos da Banda Lira Itapirense.” A seguir, a Sra. Presidente passa a 

outorga do Título de Cidadão Itapirense. A seguir, a Presidente da Câmara Municipal 

Sra. Elisabeth Donisete Manoel, solicita ao Sr. Carlos Alberto Sartori e ao Sr. Mário 

da Fonseca, que entreguem o Título de Cidadania ao Sr. Tony Angeli. A seguir, o 

cerimonial faz a leitura do Curriculum da homenageada SRA. MARCELA CRISTINA 

PEREIRA. “Marcela Cristina Pereira nasceu em 22 de março de 1974, na cidade de 

Águas de Lindóia, filha do tenente da reserva Joaquim Francisco Pereira e Maria Cecília 

Valezi Pereira. Iniciou seus estudos de música aos sete anos, inicialmente com piano e 

violão. Aos 17 anos passou a estudar no conservatório estadual de Pouso Alegre (MG), 

cursando violão erudito e flauta transversal. Em 1995, participou como bolsista do 

Festival de Inverno, em Tatuí, estudando regência coral. Em 1996, formou-se em Ciências 

Físicas e Biológicas pela Universidade São Francisco. No mesmo ano, participou como 

bolsista do Festival de Verão de Curitiba, regência coral adulto e infantil. No mesmo ano, 

passou no concurso público promovido pela Universidade de Brasília para professora de 

Educação Musical, onde continuou seus estudos de canto erudito. Em 1997 retornou para 

sua cidade natal e iniciou o trabalho com corais em nossa região. Em 2001, passou 

novamente em concurso para professora de ciências, desta vez no município de Águas de 

Lindóia, onde ministra aulas até hoje. Em 2008 concluiu seus estudos de canto com a 

professora Ciça Baradel, no Conservatório Integrado de Amparo, e em 2011, fez pós-

graduação em Arte, Educação e Terapia. Atualmente é regente do Coral Cidade de Itapira, 

do Coral Municipal Veredas de Águas de Lindóia e Coral Municipal da Estância de 

Socorro. Também se dedica ao ensino de música aos jovens, com o Coral Infanto-Juvenil 

da escola municipal “Dr. Geraldo Mantovani”, em Águas de Lindóia. Foi aluna de canto 

lírico da Escola de Música do renomado professor Maurício Matarazzo, aperfeiçoando 

seus conhecimentos e suas técnicas na área de canto. Anualmente contribui com a 

organização e realização do tradicional Encontro de Corais.” A seguir, a Sra. Presidente 

passa a outorga do Título de Cidadão Itapirense. A seguir, a Presidente da Câmara 

Municipal Sra. Elisabeth Donisete Manoel, solicita ao Sr. Carlos Alberto Sartori e ao 



Sr. Mário da Fonseca, que entreguem o Título de Cidadania à Sra. Marcela Cristina 

Pereira. A seguir, faz uso da palavra o vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: 

“Senhora Presidente, nobres colegas, senhores e senhoras presentes, familiares dos 

ilustres homenageados e homenageada, caríssimos novos cidadãos. Aos parlamentares, 

como no caso de nossa comuna, os vereadores foram delegados as honrosas missões de 

bem representar os anseios da população, esses anseios não se traduzem apenas em 

elaborar leis, votar matérias das diversas áreas da administração pública, mas, também, 

como fazemos agora homenageando ilustres cidadãos e cidadã que embora não nascidos 

em nossa terra, para aqui ocorreram trazidos pelos desígnios insondáveis da providência. 

Aqui aportou Tony Angeli, vindo da distante e querida Itália, quis o destino que as 

queridas terras italianas nos blindassem com a figura generosa e fraterna de um homem 

talhado para a cultura, para o sucesso, homem determinado e leal. Aqui chegando 

entrelaçou-se com a família itapirense, consorciando-se com a distinta moça de nobre 

família de nossa terra. Nossa outra homenageada não vem de terras tão distantes, vem da 

simpática e progressista Águas de Lindóia, próxima de nossa querida Itapira, 

coincidentemente forjou seu espírito nas lides educacionais para depois semear a boa 

semente que germina e frutifica, que trabalhando sempre em prol da cultura, alegre e 

expansiva, compartilha seus conhecimentos com alunos, colegas e amigos que são tantos. 

Admiração que grandeou faz dela uma das homenageadas mais conhecidas, não só pelo 

talento e amor à profissão, mas, igualmente, pela contagiante alegria que dissemina, 

Marcela, que é uma querida e amiga de Itapira, nossa maestrina, sempre com um toque 

de magia vem dando o brilho em nossas festividades itapirenses. Finalmente, outro nosso 

homenageado, o querido amigo e companheiro Dr. Juvenal Santi Lauri, quis também o 

destino blindasse com a figura generosa e fraterna de um homem talhado para o trabalho 

complexo das lides na área da contabilidade e do direito, homem determinado e leal, 

espírito temperado com aço fino da altivez dos paulistas, bom filho, bom pai, extremoso 

esposo e avô, prestativo e eficiente, logo deu mostras de sua capacidade laborativa como 

contador e advogado, o amigo Juvenal também se dedica as causas sociais de nossa 

comunidade. Podemos assegurar que feliz é a cidade que tem o privilégio de poder receber 

pessoas tão alegres, acolhe-las e transformá-las em seus cidadãos, como se aqui tivessem 

nascidos, essa homenagem é como o batismo, para dizer, com a delegação que nos foi 

dada pela comunidade itapirense, que os senhores e senhora são verdadeiros cidadãos 

desta terra generosa e amiga, aqui vieram para somar tudo o que é bom, 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 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. Essas ilustres 

figuras definiram o estado de alma de uma cidade inteira com cujo espírito tal forma o 

seu espírito amalgamou, que jamais deixaram de constituir a mesma bandeira, o nosso 

brasão, o nosso povo e servir a sociedade sempre com aquele lema das almas superiores, 

que quem não vive para servir não serve para viver. Foi nos dada a 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 espírito 

humano forjou no correr dos séculos, é esse estado de alma que anima os nossos 

homenageados de hoje, é essa auréola que em cima essas 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, enviando seus esforços aos nossos, por isso, construímos essa 

cidade pujante, amiga, solidária, enriquecida com os conhecimentos e o trabalho de Tony 

Angeli, Marcela Cristina Pereira e Juvenal Santi Lauri, 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 e que 

confraternizamos, todos, repetir o estro vibrante do imortal Guerra Junqueiro, “Ó crentes, 

como vós, no íntimo do peito abrigo 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”. 

Parabéns a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vice-prefeito Municipal Sr. MÁRIO 

DA FONSECA: “Presidente Beth Manoel, ilustres homenageados dessa noite, Dr. 

Juvenal, Marcela, o Tony Angeli, familiares dos homenageados, Vereadores aqui 

presentes, os quais comprimento na pessoa do vereador Carlinhos Sartori, autor dos três 

projetos de decretos legislativos, público que nos honra com sua presença. Eu hoje venho 

aqui mais uma vez representando o prefeito Toninho Bellini, nessa missão, que eu diria, 

muito gratificante, Presidente, que é a entrega dos títulos de cidadania. Se não me falha a 

memória a Lei Orgânica do nosso Município usa a palavra reconhecimento, aos três 

homenageados e a todos aqueles que já receberam o título de cidadão ou cidadã em nossa 

cidade, mas eu diria que o sentimento do legislador que confere esse título, do Vice 

Prefeito que vem participar, do Prefeito e de todos os cidadãos itapirenses é de 

agradecimento. E eu acho que a palavra hoje é essa, agradecimento aos três 

homenageados, por tudo que fizeram, que justificou essa homenagem e por tudo que 

continuam fazendo por nossa cidade, o Tony e a Marcela na área cultura, o Juvenal na 

área empresarial, social. Então, eu venho hoje aqui representar o prefeito Toninho Bellini 

para dizer a todos vocês um muito obrigado, por tudo que vocês tem feito pela nossa 

cidade e dizer que para nossa cidade é motivo de muita honra, de muito orgulho tê-los, a 

partir de hoje, oficialmente reconhecidos como cidadãos e cidadã itapirense. Muito 

obrigado a todos e uma boa noite.” A seguir, faz uso da palavra a homenageada Sr. 

MARCELA CRISTINA PEREIRA: “Excelentíssima senhora vereadora Elisabeth 

Manoel, Presidenta da Câmara Municipal de Itapira, excelentíssimo Mario da Fonseca, 

Vice Prefeito municipal, demais Vereadores, senhoras e senhores boa noite. Poucos 

sabem que quando eu cheguei aqui fiz uma entrevista de emprego, em julho de 1998, com 

o amigo homenageado Juvenal Santi Lauri, que na época era então Presidente do Coral 

Cidade de Itapira, o qual, mesmo me achando menina e sem experiência, me deu todo o 

apoio necessário para continuar os meus estudos e uma chance de ficar à frente desse 

maravilhoso Coral Cidade de Itapira, afinal, Juvenal, quem se forma precisa de uma 

chance e você foi o primeiro. Bem, aqui estou há 24 anos como maestrina do Coral, 

fizemos muitos eventos nesses anos todos, como o encontro de Corais, trazendo grandes 

grupos profissionais e amadores da região de São Paulo, Minas Gerais, entre outros. 

Fizemos serenatas em asilos, hospitais e clínicas de repouso para conforto e alegria de 

seus internos, importantes ações como a Tarde da Canção e Solidariedade, ajudando 

várias entidades de Itapira. Eventos, como concertos, cantata de natal, festa italiana, 

inclusive, fazendo coro com a querida Banda Lira, o qual eu cumprimento o maestro 

Perina e o grande cantor Tony Angeli, entre outros. Não poderia imaginar sequer que um 

dia seria agraciada com este Título, que divido com os amigos da família do Coral Cidade 

de Itapira, estou honrada com tal Título e estarei sempre aqui presente cantando e 

ajudando no que for necessário. Gostaria de agradecer em especial ao vereador Carlos 



Alberto Sartori, autor da proposta cidadã itapirense, o qual me acompanha em todas as 

nossas apresentações e ações. Gostaria de agradecer a pessoa do Presidente José Antônio 

Valverde e Vice Presidente Marcos Antônio Bernardes pela presença e apoio nas 

festividades cotidianas e especiais do grupo. Agradeço toda a família Coral Cidade de 

Itapira presente aqui e que me honra com a amizade, a cantoria e eu não consigo me 

imaginar sem vocês em minha vida. Agradeço a presença da minha irmã Claudia Pádua, 

que não é de sangue, mas é uma irmã que o destino me deu. Agradeço também a minha 

família, meus pais, Francisco e Cecília, por me incentivarem a continuar estudos e me 

fazer uma pessoa melhor a cada dia, com coragem, determinação, foco e empatia, meu 

irmãos Maristela e Marcio, e sobrinho Giovani, embora não presentes, agradeço, pois me 

incentivam a estudar e a continuar todas as ações culturais e sociais, através dos corais 

que rejo. Enfim, agradeço tudo isso, a cidade de Itapira e o seu povo que me acolhe como 

uma filha, muito obrigada. Arte, cultura e educação são importantes, porque preservam o 

patrimônio, resgatam a história e perpetuam valores, muito obrigada a todos os 

Vereadores dessa Casa, a minha família, os amigos do Coral Cidade de Itapira e a todos 

os presentes.” A seguir, faz uso da palavra o homenageado Sr. JUVENAL SANTI 

LAURI: “Boa noite a todos, quero saudar, primeiramente, a excelentíssima sra. Elisabeth 

Manoel, digníssima Presidente da Câmara Municipal de Itapira, que hoje preside essa 

solenidade, a minha esposa Maria Inês, meus filhos Thiago, Davi e Priscila, minhas noras 

Vanessa e Luciana, meu genro Marcio, meus netos, meus irmãos, familiares, autoridades 

e meus amigos que me prestigiam nessa noite. Este é um momento único, ímpar de toda 

minha vida, é o reconhecimento de uma comunidade, através dessa Casa de Leis, a um 

ser humano dedicado ao ideal de servir, que tem como lema dar de si sem pensar em si. 

Não poderia deixar de começar agradecendo o vereador Carlos Alberto Sartori, decano 

dessa Casa, que teve a iniciativa de propor meu nome para que recebesse o Título de 

Cidadão Itapirense, pessoa proba que foi e está sendo um verdadeiro exemplo de amizade, 

empatia e trabalho, e soube conquistar os mais diversos segmentos da sociedade. Quero 

saudar também o excelentíssimo Sr. Mario da Fonseca, Vice Prefeito Municipal, neste 

ato representando o Alcaide sr. Antônio Hélio Nicolai, demais Vereadores, senhoras e 

senhores. Sinto-me imensamente honrado e feliz por estar aqui hoje, recebendo o Título 

de Cidadão Itapirense, foi grande a surpresa e alegria que me acometeu ao ser 

contemplado por tal honraria, a homenagem que recebo aqui faz com que me sinta 

acolhido e é com profunda gratidão que garanto que estarei sempre em disposição de 

Itapira para continuar prestando relevantes serviços a nossa comunidade e as nossas 

instituições de caridade parceira. Alguém já disse em outra oportunidade, que existem 

três maneiras de se adquirir a cidadania de uma determinada localidade, por primeiro, é 

nascendo na cidade, por segundo, adotando a cidade para morar e radicar e terceiro, 

produção de seus filhos naturais. Não poderia fugir assim ao agradecimento bem mais do 

que formal à Câmara Municipal e aos Vereadores, principalmente, aos da gestão 2015, 

que tinha à frente o senhor Décio da Rocha Carvalho como presidente e os demais 

Vereadores que votaram em meu nome para receber tal honraria. Consigno, em especial, 

minha eterna gratidão ao Vereador decano desta Casa, Carlos Alberto Sartori, o 

responsável direto pelo Título que fui agraciado. Não posso deixar também de agradecer 

ao meu Presidente de Rotary International, Gleison de Lima, e demais companheiros do 

servir aqui presentes, agradecer também aos meus irmãos Edmir Galli, Vicente da 

farmácia, representando o nosso venerável Luiz Antônio da Silveira Campos, agradecer 

também o venerável da loja Deus, justiça e caridade, meu filho Thiago Santi Lauri, e 



demais irmãos das referidas lojas que tão gentilmente atenderam nosso chamado. Quero 

saudar também meu amigo, irmão Vladislav Siqueira, presidente do grupo Imbil que 

muito gentilmente se faz presente. Finalizo minhas palavras agradecendo mais uma vez 

a esta cidade amiga, aos seus habitantes, aos meus amigos e amigas da vida inteira, em 

especial, a Câmara Municipal pela generosidade da aprovação do projeto que me torna 

cidadão honorário de Itapira. Nessa cidade fiz muitos amigos, tive a chance de participar 

de grandes lutas sociais e de inúmeras instituições de caridade e de serviços, como a Santa 

Casa, APAE, OAB, Rotary, Loja Maçônica, Clube de Campo Santa Fé, Coral Cidade de 

Itapira e em todas participando das respectivas mesas diretoras. Combati, o bom combate, 

a esta cidade dei e continuarei dando o meu empenho e a minha dedicação, se tudo isso 

significar cidadania, com muito orgulho proclamo então, sou cidadão itapirense. Muito 

Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o homenageado Sr. TONY ANGELI: “Meus 

queridos amigos, obrigado pela presença de todos vocês e uma boa noite a todos, obrigado 

mesmo, de coração. A vida é engraçada, nos anos 1970 eu estive várias vezes aqui 

cantando, fazendo show, tinha uma feirinha, ferita, não me lembro, acho que nenhum de 

vocês tinha nascido ainda nessa época. Mas é muito engraçado, veja, eu vim várias vezes, 

sempre eu simpatizei com essa cidade, achei uma cidade aconchegante, pequenininha, 

bonitinha, tudo se resolve rápido e pelo jeito naquela época quando conheci as pessoas, 

dizia, as pessoas aqui eram tudo pessoa maravilhosa que eu gostava, quem diria que 

depois de muitos anos eu encontrava minha “chicholina”, desculpe a maneira de falar, e 

eu vim acabar morando aqui em Itapira e ainda recebendo um Título de Cidadão 

Itapirense. Muito Obrigado, é Carlinhos, obrigado por ter lembrado da gente e eu posso 

garantir a vocês que eu fiz muito pouco para merecer essa homenagem e, com certeza, eu 

me coloco a disposição de vocês, sempre, tudo o que eu puder fazer com respeito com 

alguma coisa que seja boa aqui nessa cidade, estarei sempre a sua disposição. Muito 

obrigado a vocês, obrigado ao nosso Vice Prefeito, os colegas, são colegas, olha a 

coincidência gente, cantores, é coral, isso é legal e, principalmente, a vocês, obrigado de 

coração, ao Vereadores muito obrigado pela honra e é só isso, não posso falar mais nada, 

só agradecer. Obrigado.” (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores e 

homenageados foram transcritos em sua íntegra). Terminadas as homenagens, a Sra. 

Presidente agradece a Deus, às presenças dos Srs. Vereadores, dos homenageados, do 

público que prestigiou os trabalhos desta noite, da imprensa escrita, internautas, os 

servidores da Casa, e declara encerrados os trabalhos da presente sessão. DO QUE, PARA 

CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 


