
Ata da 8ª Sessão Solene, realizada aos 25 de novembro de 2022 para a outorga do 

Título de Cidadania Itapirense aos Ilustres Srs. Geraldo Terrazan Pivoto e Luiz 

Fernando Martins Schnitzer 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. André 

Luís Siqueira. Sr. Carlos Donisete Briza, Sr. Carlos Alberto Sartori, Sr. Fábio 

Galvão dos Santos, Sr. Luan dos Santos Rostirolla e Sr. Luís Hermínio Nicolai. A 

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

homenageados o Sr. Geraldo Terrazan Pivoto, e sua filha a Sra. Shirley Terrazan 

Pivoto, o Sr. Luiz Fernando Martins Schnitzer, e sua esposa Maria Helena Fleury 

Roberti Schnitzer. 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. GERALDO TERRAZAN PIVOTO E SR. LUIZ FERNANDO MARTINS 

SCHNITZER. A Sra. Presidente, invocando a proteção de Deus, declara aberto os 

trabalhos da 8ª Sessão Solene de 2022, na qual representando o povo itapirense nesta 

Câmara Municipal, solicita ao Vereador Sr. Luís Hermínio Nicolai 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. Geraldo 

Terrazan Pivoto e Sr. Luiz Fernando Martins Schnitzer. Excelentíssimos vereadores: 

Sr. André Luís Siqueira, Sr. Carlos Donisete Briza, Sr. Carlos Alberto Sartori, Sr. 

Fábio Galvão dos Santos, Sr. Luan dos Santos Rostirolla e Sr. Luís Hermínio Nicolai 

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 Itapirense - 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. 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 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 

Senhores Geraldo Terrazan Pivoto e Luiz Fernando Martins Schnitzer, 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 de forma unânime pela realização desta 

homenagem. E não poderia ser diferente, considerando suas respectivas histórias de vida, 

bem como a coragem e a entrega no desempenho de suas responsabilidades, 

características indeléveis, só presente entre aqueles que fazem de suas atribuições um 

verdadeiro sacerdócio. A Câmara Municipal 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. GERALDO TERRAZAN PIVOTO. “Geraldo Terrazan Pivoto 

nasceu no dia 01º de abril de 1947 na cidade de Santa Rita do Sapucaí (MG). É filho de 

Sebastião Terrazan e Maria Pivoto Terrazan. Estudou o primário na escola rural 

“Rodolfina Zordan”, no bairro dos Pivotos, ainda em Minas Gerais. Nos anos 60 veio 

morar no estado de São Paulo, mais precisamente na Fazenda Santa Izaura, que era de 

propriedade de avô e estava localizada no bairro de Barão Ataliba Nogueira, em Itapira. 

Aqui, casou-se com Maria Madalena de Souza Terrazan, com quem teve as filhas Shirley 

e Andrea e o filho Geraldo Júnior. Estudou na Escola Estadual “Prof. Fenízio Machini”, 

e em 1962 foi para a cidade de Mogi Mirim onde concluiu seus estudos no Seminário 

Nossa Senhora de Fátima, dos padres Franciscanos. Após o seminário foi para Campinas, 

onde cumpriu o serviço militar no 5º Grupo de Canhões Antiaéreo, tendo sido soldado da 

1ª bateria antiaérea na função de rádio operador. Seu trabalho posteriormente foi 

reconhecido pelo Coronel Cerqueira Lima, comandante que lhe conferiu certificado de 

honra ao mérito quando da sua entrada para o corpo da reserva. Após sua saída do 

Exército, foi para São Paulo trabalhar como garçom. Estudou no Senac e foi secretário 

no Sindicato dos Garçons. No ramo hoteleiro participou do Sindicato dos Hotéis e 

Comércios de Restaurantes, com sede no bairro da Liberdade em São Paulo. Graças a sua 

capacitação e experiência na área, foi gerente de restaurante da rede de restaurantes do 

Sr. Mário Benvenutti até 1981, quando voltou para Itapira para atuar no ramo, tendo 

inclusive, fundado seu próprio Buffet, onde gerou várias oportunidades de emprego e 

ensinou muita gente nova no ramo. O negócio deu tão certo que nesta época firmou uma 

parceria com o Buffet Ancona, de Pedreira, servindo festas e eventos nos estados de São 

Paulo, Minas Gerais e Paraná. Em 1997 decide voltar aos estudos e se forma através do 

Telecurso 2000. Também conclui estudos em microinformática através de programa de 

formação qualificação de mão-de-obra do Governo Federal. Na seara social, passou a se 

dedicar às causas nobres de cidadania, sempre trabalhando para melhorar a vida das 

pessoas na comunidade de Barão Ataliba Nogueira. Foi presidente da Associação dos 

Moradores, onde apresentou diversas demandas a prefeitos, secretários e até ao 

Governador Mário Covas. Foram pedidos de construção de creches, conjuntos 



habitacionais, equipamentos e praças esportivas e instalação de cooperativa para 

produção, pasteurização e comercialização de leite. Todo este trabalho, evidentemente, 

lhe rendeu uma cadeira no Poder Legislativo Municipal, tendo participado da 12ª e 13ª 

legislaturas, entre os anos de 1997 e 2004, recebendo 522 e 491 votos respectivamente, 

pelo PMDB. Através do mandato eletivo, pleiteou a construção de creche, posto médico, 

posto dos Correios, base da Guarda Municipal, velório e quadra poliesportiva, atendendo 

anseios dos moradores daquela região. Também teve papel fundamental no incentivo à 

prática esportiva no bairro, tendo recebido diploma de mérito comunitário pelas 

participações no Challenge Day Internacional. Fez cursos de arbitragem na Federação 

Paulista de Futebol e sempre incentivou o time do bairro. Em 1999, juntamente com 

demais dirigentes, inseriu uma equipe do Barão nos tradicionais Jogos de Verão da 

cidade. Como vereador, ainda foi membro de várias Comissões Permanentes na Casa, 

tendo sido presidente da Comissão de Finanças e Orçamento por dois anos, analisando, 

emendando e despachando projetos de lei do Poder Executivo. Também apresentou 

indicações, requerimentos e projetos de lei de interesse da população itapirense. 

Participou de Convenções e Congressos Paulista de Municípios. Defendeu com muito 

entusiasmo a vinda das empresas Estrela e Nutron para Itapira, em especial para o bairro 

de Barão Ataliba Nogueira, onde até hoje ambas as geram emprego e renda para os 

trabalhadores e suas famílias. Posicionou-se firmemente contra as opiniões contrárias 

visando o desenvolvimento econômico da população local. É de sua autoria, por exemplo, 

os projetos de lei que denomina a creche do bairro de “Marina Jacomini Rampin”, que 

infelizmente nos deixou na semana passada, e do projeto que proíbe a permanência de 

animais soltou nas vias e logradouros públicos de nossa cidade. Mesmo sem cargo 

eletivo, continua prestando serviços sociais, socorrendo e ajudando amigos em situações 

adversas.” 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 Donisete Briza e ao Sr. Mário da Fonseca, que entreguem o Título de 

Cidadania ao Sr. Geraldo Terrazan Pivoto. A seguir, o cerimonial faz a leitura do 

Curriculum do homenageado SR. LUIZ FERNANDO MARTINS SCHNITZER. 

“Luiz Fernando Martins Schnitzer nasceu em São Paulo (SP) em 1956. É casado com 

Marisa Helena Fleury Roberti Schnitzer. É pai de Fernanda Peccini Schnitzer e Marina 

Roberti Schnitzer Maklouf. Possui formação em administração de empresas pela escola 

técnica Lyceum Alpinum Zuoz, na Suíça, e pela Fundação Armando Álvares Penteado 

(FAAP), em São Paulo. Fala inglês fluente e possui bons conhecimentos de espanhol, 

alemão e francês. De 1982 a 1984 foi Assistente do Gerente de Operações para a América 

do Sul na Transamérica, ICS do Brasil Ltda, uma empresa multinacional americana 

atuante no ramo de logística para companhia de navegação. De 1984 a 1990 foi gerente 

de filial (comercial e administrativo) da Transatlantic Carriers de Afretamentos e 

Agenciamentos Ltda, agência marítima para navios de linha e para afretamentos do Grupo 

Transcar. De 1990 a 1992 foi gerente de afretamentos da Multiship Agência Marítima 

Ltda, agência marítima especializada em cargas frigoríficas. Entre 1992 e 1994, ocupou 

o cargo de gerente comercial e administrativo da Intersea Agência Marítima Ltda, agência 

marítima de armadores de linhas regulares, também especializada em cargas frigorificas. 

De 1994 a 1997 foi diretor e sócio da SSA Ltda, empresa própria de assistência ao 

comércio exterior, especializada e transporte de cargas internacionais e representante no 

Brasil de uma empresa inglesa de leasing de containers e 3 NVOCC´s internacionais. 

Entre os anos de 1997 e 1999 foi coordenador de tráfego e logística da SSP-Nemo S/A 



Comercial Exportadora, trading do Grupo Suzano, empresa de papel e celulose capaz de 

produzir 500.000 toneladas ao ano de papel de impressão, dos quais mais de 150.000 

toneladas eram destinadas à exportação. De 1999 a 2001 foi gerente de operações 

internacionais e representantes de vendas da Rewico Brasil Transitário Internacional 

Ltda, empresa de freight forwarder, que atua em logística nacional e internacional, 

especializada em cargas de projetos nas áreas marítimas e rodoviárias, responsável pelos 

despachos para a empresa Mercedes Benz do Brasil. Ainda em 2001, atuou como 

executivo de venda da Rohde & Liesenfeld do Brasil Transitário Internacional Ltda, 

empresa de origem alemã que atua em logística nacional e internacional, especializada 

em transporte de cargas marítimas, aéreas e rodoviárias. De 2001 a 2005 foi gerente de 

projetos internacional e gerente operacional na Natco Internationale Transporte Ltda, um 

freight forwarder de origem suíça que atua em logística nacional e internacional, 

especializada em transporte de cargas especiais e de projetos. De 2006 a 2009, foi gerente 

de projetos da NPT Brasil Projetos e Transportes Internacionais Ltda, empresa de origem 

suíça/alemã do Grupo Natco que atua em logística nacional e internacional, especializada 

em transporte de cargas especiais e de projetos. E de 2009 a 2011 foi gerente de projetos 

da Tomé Engenharia e Transportes Ltda, uma transportadora de cargas sobre 

dimensionadas e extrapesadas de origem brasileira. Atua em logística nacional e em 

projetos de engenharia, especializada em transportes de cargas especiais e de projetos. 

Desde 2011 é proprietário da Fazenda Boa Vista, uma fazenda familiar localizada em 

Barão Ataliba Nogueira, em Itapira, e que atua no ramo da pecuária, coma criação e venda 

de bezerros e touros tipo Nelore; e na plantação de eucalipto. É participante do Paint, 

programa de melhoramento genético da Lagoa da Serrat de Sertãozinho (SP) com 

aplicação de IATF e FIV. Já a produção de eucalipto é para a fabricação de papel de 

impressão. Em 2012 fundou em Itapira o Centro do Idoso Vida Mais. Em parceria com o 

Poder Público, busca garantir um ambiente de convivência familiar e comunitária para 

fomentar um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo. Um detalhado 

plano de ação foi desenhado e posteriormente apresentado à Prefeitura, que, 

reconhecendo a seriedade de propósitos, em 2013, doou um terreno bastante adequado e 

bem localizado para a construção do Centro do Idoso. A obra e o planejamento das 

atividades socioeducativas foram acontecendo simultaneamente à construção e, em 09 de 

outubro de 2017, o moderno prédio do VIDA MAIS foi inaugurado. O grande diferencial, 

além da estrutura física de extrema qualidade, foi a piscina gratuita a idosos da região. 

Contando apenas com um pequeno número de funcionários e 4 voluntários, o VIDA 

MAIS iniciou com 200 idosos divididos em 37 turmas que podiam escolher entre 9 

atividades, como hidroginástica, pintura, dança, ginástica, inclusão digital entre 

outras.  Em apenas 2 anos, o atendimento mais que dobrou, ultrapassando 400 pessoas 

que foram divididas em 73 turmas, participando de 23 atividades. O número de 

voluntários também aumentou de 4 para 18. São números importantes, que refletem a 

qualidade do que lhes foi oferecido; o comprometimento da diretoria, funcionários e 

voluntários, além da adesão entusiasmada dos idosos às atividades propostas. Alicerces 

sólidos foram construídos, e o VIDA MAIS se aprimora a cada dia. Ao longo dos anos 

foram mais de 620 atendidos. Atualmente são 410 beneficiados ativos. 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. Luiz 

Fernando Martins Schnitzer. A seguir, faz uso da palavra o vereador Sr. CARLOS 



ALBERTO SARTORI: “A Câmara Municipal de Itapira hoje está reunida para após 

decisão unânime do colegiado, homenagear com os títulos de cidadãos itapirense duas 

personalidades que de outras terras vieram para o nosso convívio, engrandecendo nossa 

cidade emprestando o brilho de seu dinamismo e vocação para as causas sociais. 

Começamos primeiramente pelo ilustre Senhor Luiz Fernando Martins Schnitzer e após 

pelo Senhor Geraldo Terrazan Pivoto. Passo a delinear com singelas palavras o histórico 

de vida do primeiro homem, de grande empreendedorismo e vasta cultura com domínio 

de línguas estrangeiras. O belíssimo projeto de dotar a cidade de um centro para 

proporcionar atividades recreativas saudáveis, exatamente aos mais desvalidos e do qual 

se tornou o principal intérprete, revela com expressiva luminosidade a aura de um Espírito 

Cristão, sempre disposto a estender a mão aos que anseiam pela solidariedade fraterna e 

amiga, seria arrojado demais de nossa parte tentar descrever com o brilho ˖generosa e 

empreendedora do nosso ilustre homenageado, embora nos falte os adjetivos apropriados 

sobra, contudo, a sinceridade de nossa intenção. Descrevemo-lo Prezadíssimo Luiz 

Fernando como uma pessoa de grande generosidade que alcança a todos com o seu 

desprendimento que dignifica o homem de bem. Com a benemerência que dedicou aos 

mais necessitados através do empreendimento que com precisão se denominou “Vida 

Mais”, em parceria com as famílias Colosso e Martins, mostra o encontro da consciência 

com os ensinamentos de pura fé cristã, que leva a alma ao encontro de Deus e a prática 

do bem encerra toda a razão de nossa existência na Terra, e, é por essas razões que 

podemos afirmar que a vida ainda que efêmera vale a pena ser vivida, a sociedade dos 

bons reclama a fraternização que deve ser mostrada no convívio diário, no respeito às 

diferenças e do tratamento cordial entre todos os atores. Todos sabem do tratamento 

humano e harmonioso que Vossa Senhoria dispensa aos seus colaboradores e 

funcionários, a conduta escorreita com que dirige seus negócios, o apego familiar cujos 

exemplos de boa conduta se tornam referência para seus pares.  Deve-se nutrir no íntimo 

do peito toda a bondade humana suscetível de se aproximar da Bondade Divina, não 

transigindo com as iniquidades sociais e com as falsas as filosofias, e por que dizemos 

estas coisas? Porque nós temos o privilégio de viver entre os praticantes do bem e do 

respeito mútuo, agora mesmo estamos reunidos num convívio harmonioso que nos 

empresta a oportunidade de nos abraçarmos e estender a gratidão e respeito aos nossos 

ilustres homenageados, o povo nos fez representante dos seus ideais através da escolha 

livre e democrática para persecução do bem comum, essa prática convergiu para que 

pudéssemos a unanimidade render nossas homenagens e agradecimentos aos ilustres 

cidadãos que dignificam a cidade que os acolheu de braços abertos e transformá-los em 

legítimos itapirenses, como se aqui nascidos fossem. Seguindo com nossas homenagens 

temos que destacar o nobre e honrado Geraldo Terrazan Pivoto que vindo da simpática e 

amiga Santa Rita do Sapucaí, Pérola do Sul Mineiro, aqui deitou raízes emanando-se aos 

seus ancestrais já de outros tempos aqui residentes. Destemido, humilde, pôs-se a luta 

cursando primário e após o seminário dos Padres Franciscanos, em Mogi Mirim. Serviu 

a pátria com a prestação do serviço militar, em Campinas, onde se destacou por sua 

atuação recebendo elogios de seus superiores. Indo para a capital Paulista militou no 

sindicalismo, estendendo sua experiência as causas trabalhistas e sociais, tornando a 

Itapira abraçou o empreendedorismo no ramo a que se especializara em São Paulo, ligado 

as causas sociais converteu-se num defensor dos moradores de Barão Ataliba Nogueira 

onde se radicara tornando-se o porta-voz das justas reivindicações do bairro, lançando-se 

as lides partidárias foi eleito vereador com expressiva votação dos habitantes do Barão e 



adjacências, na Câmara Municipal mostrou-se atuante, conciliador e defensor 

intransigente das boas causas, ocupou graças ao reconhecimento de seu trabalho postos 

diretivos na mesa e presidente de importantes comissões, a lhaneza no trato com os 

colegas granjeou a simpatia e o respeito de todos, ombreando-se aos mais ilustres 

vereadores que passaram por nossa Câmara Municipal. Deixando a vida partidária 

continuou as suas atividades particulares, sempre prestativo, a serviço da comunidade do 

populoso bairro de Barão Ataliba Nogueira, em Itapira, onde goza do reconhecimento e 

gratidão dos seus habitantes. São esses Senhoras e Senhores numa breve síntese os traços 

marcantes dos nossos homenageados desta noite, vidas produtivas em benefício da 

coletividade sempre servindo aos conterrâneos, o que nos leva a memória de um 

conhecido adágio tão cultivado pelos antigos romanos que repetiram que, “quem não vive 

para servir não serve para viver”, poderão nossos caríssimos homenageados ao fim e ao 

cabo repetir como Augusto, o mais longevo dos imperadores romanos, “representei bem 

o meu papel, deixei-me pois os meus amigos ao abandonar a cena levar comigo os nossos 

aplausos.” Boa noite e muito obrigado a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vice-

Prefeito Municipal Sr. MÁRIO DA FONSECA: “Senhora Presidente Beth Manoel, 

homenageados – Geraldo, Luiz Fernando – vereadores os quais cumprimento na pessoa 

do nosso líder a essa Casa, Fábio Galvão dos Santos, familiares dos homenageados e 

público aqui presente. Eu prestando atenção ao currículo do Seu Geraldo como do Luiz 

Fernando, achei dois nomes fortíssimos para integrar nossa administração, um executivo 

brilhante: Luiz Fernando; e o Seu Geraldo um ótimo servidor para liderar nossas equipes, 

vou encaminhar os currículos ao prefeito e tenho certeza que vão ser aprovados. Eu quero 

em nome da Administração Municipal, representando o Senhor Prefeito Municipal 

Toninho Bellini, dizer que é motivo de muito orgulho e como bem disse a Presidente de 

muita gratidão do povo Itapira para com vocês, pelos relevantes serviços que a nossa 

cidade prestaram. Eu tive o prazer de conhecer o Geraldo ainda Vereador, acho que foi o 

primeiro Vereador representante de Barão, e poucas vezes vi um Vereador tão combativo, 

tão preocupado com o seu bairro, com seus amigos, eu ainda naquela época vim aqui na 

oportunidade de estar nessa Casa representando os estudantes, ainda era oposição naquela 

época o Geraldo situação, e pude presenciar um Vereador combativo, educado e um 

Vereador que realmente cumpria seu papel com maestria e total dedicação, feito isso ele 

também prestou serviço na Prefeitura ali tivemos a oportunidade, quando o prefeito 

Toninho Bellini foi eleito pela primeira vez, de trabalhar junto com o Seu Geraldo, 

independente de questões políticas partidárias sempre vestiu a camisa da prefeitura, 

sempre vestiu a camisa da administração, porque o seu objetivo, o seu foco sempre foi 

independente de qualquer coisa o bem-estar da nossa cidade, a melhora dos nossos 

serviços. Já o Luiz Fernando eu tive recentemente a oportunidade de participar de uma 

reunião com ele na Prefeitura, onde diferente, porque a vida nossa de Prefeitura de 

atendimento ao público, o dia a dia da administração, você recebe muitos pedidos, muita 

cobrança, ouve muita solicitação e o Luiz Fernando esteve presente lá em uma reunião 

conosco tive o prazer de conhecê-lo e me chamou muita atenção a forma que ele foi para 

essa reunião, porque diferente da grande maioria das pessoas que vão até nós para cobrar, 

para solicitar, ele esteve lá cobrando, solicitando mas houve um diferencial onde além de 

cobrar e solicitar ele se colocou à disposição para colaborar, de forma que aquela 

solicitação aquela cobrança dele se mostrasse efetiva e isso demonstra a justeza dessa 

homenagem que é feita hoje a ele. Então eu quero aqui senhora Presidente parabenizar 

aos Vereadores, parabenizar aos homenageados e dizer que a cidade cresce pelas pessoas 



que nela residem e essas pessoas marcam a vida de uma cidade, e hoje eu posso dizer, 

que esses dois homenageados marcaram a vida de nossa cidade, a cidade de Itapira 

durante muito tempo ela foi conhecida pelo Sanatório Américo Bairral que marcou, que 

extrapolou as fronteiras da nossa cidade e levou o nome dela para fora, depois nós tivemos 

o Capitão Hideraldo Luiz Bellini que foi o primeiro brasileiro a erguer a Taça e também 

levou o nome da nossa cidade além-fronteiras, eu digo que o Geraldo como vereador, é 

difícil a pessoa que hoje chega em Barão Ataliba Nogueira e não fala Barão a terra dos 

Terrazan, Geraldo Terrazan, porque ele fez um trabalho tão bom que marcou, mudou 

aquele bairro, foi um trabalho excepcional. E hoje a nossa cidade também é difícil quem 

não fale de Itapira e não tem a referência do projeto que foi implantado pelo Luiz 

Fernando, pela família Colosso, que é o Centro Vida Mais. Então são pessoas que 

trouxeram, agregaram e incluíram as características da nossa cidade, eu quero dizer que 

para nossa cidade, para nós representantes do poder público municipal é motivo de muito 

orgulho tê-los aqui hoje e dizer que vocês também são cidadãos itapirenses, eu quero 

agradecer a presença dos dois nessa oportunidade de estar aqui homenageando-os e 

parabenizá-los, e dizer que é motivo de muito orgulho para nossa cidade tê-los como 

cidadãos itapirenses. Muito obrigado e uma boa noite a todos.” A seguir, faz uso da 

palavra o homenageado Sr. GERALDO TERRAZAN PIVOTO: “Boa noite a todos, 

queria cumprimentar nossa Presidente Beth Manoel por nos dar essa oportunidade, para 

mim e para o Luiz Fernando, de trazer essa homenagem para nós dois aqui hoje nesta 

Casa. Na minha passagem aqui nesta Casa foram dois mandatos que eu estive aqui como 

Vereador e sempre procurei fazer aquilo que de mais interessante era para nossa 

comunidade, para nossas pessoas, aquelas pessoas que precisavam da gente, precisavam 

do Vereador nas suas reivindicações, mas o mais importante de tudo eu sempre pedia e 

falava para as pessoas que aquilo que a gente prometia nas campanhas, às vezes não era 

necessário para a gente poder continuar fazendo o que as pessoas pediam. Então, eu 

sempre procurei fazer aquilo que era para o bem comum que levava o interesse das 

pessoas, porque nessa Casa na época minha eram 17 vereadores, Beth Manoel, então, 

ficava muito difícil para ser aprovado alguma coisa que a gente reivindicasse, porque 

nesta Casa de Lei, como eu passei aqui dois mandatos, a gente sempre tem aquilo no 

coração, tentar atender as pessoas, tentar atender aquelas coisas que as pessoas pedem 

para gente, que às vezes é impossível a gente fazer, porque aqui nesta Casa é onde se 

comete um pecado mais danoso da nossa sociedade, que é o pecado social, porque aqui 

muitas vezes muitos de nós que às vezes são eleitos vêm para essa Casa e às vezes não 

vêm com aquela intenção de ajudar as pessoas, muitos vêm pelo poder e o poder 

corrompe, o poder às vezes ele transforma a pessoa, e eu sempre quando estive aqui nesta 

Casa procurei fazer aquilo que era bom para a sociedade, aquilo que era do interesse do 

povo e eu agradeço de coração todos os vereadores que aprovaram esta homenagem para 

mim e para o Luiz Fernando, porque o nosso trabalho foi feito de coração e não feito para 

aparecermos para a sociedade para dizer: “eu fiz isso, eu fiz aquilo” não!, com ajuda de 

vocês e com ajuda de todos aquelas pessoas que nos ajudaram é que a gente conseguiu 

fazer essas coisas, por isso eu quero agradecer no fundo do meu coração essa homenagem, 

Beth Manoel, que você está proporcionando a nós para mim e para o Luiz Fernando, 

porque hoje eu me sinto realizado, pois o meu trabalho apareceu, o meu trabalho 

conseguiu dar alguns frutos, então a gente fica até emocionado. Eu já perdi até o jeito de 

falar em política, porque a minha política hoje não é para os homens mais, minha política 

hoje é para Jesus, hoje eu cuido de igreja, sou ministro da Eucaristia e procuro levar para 



as pessoas aquilo que Deus determina para nós, porque para o ser humano hoje está muito 

difícil de viver nesse mundo de hoje, a gente está vendo aí pela televisão, a política do 

jeito que está acontecendo, então é muito difícil para nós aceitarmos essa situação que 

nós estamos vivendo hoje, por isso eu peço a cada um de vocês que me desculpem às 

vezes eu não poder falar aquilo que vocês esperavam que eu falasse, mas na realidade é 

uma coisa que está dentro do meu coração, eu sempre falei aqui com o coração, eu nunca 

falei com coisas que a gente marcava no papel para  falar, não!, sempre falava com o 

coração o que sinto, e dessa maneira quero passar para as pessoas aquilo que a gente sente, 

por que a nossa vida de hoje se resume sempre em fazer o bem, porque o bem sempre 

vence o mal, e nós estamos vendo aí pelas mídias sociais que o nosso Brasil está passando 

por tudo isso, então vamos lutar, vamos honrar nossa bandeira para que o bem vença, para 

que o bem prossiga, porque é muito difícil a gente ver nas ruas aí as coisas acontecendo 

e às vezes a gente se omite em ajudar, em fazer alguma coisa em prol da sociedade, porque 

eu quero falar aos vereadores, os colegas que já estiveram comigo e os que estão aqui 

agora nessa Legislatura, procurem fazer aquilo que vocês sentem nos seus corações 

procurem fazer o bem, ajudem as pessoas que vêm procurar vocês, tragam elas para 

dentro dessa Casa, para elas entenderem o que é o trabalho do Vereador, como que o 

Vereador deve agir, como que o Vereador pode fazer alguma coisa para a cidade, porque 

é muito importante o trabalho de cada Vereador, porque o Vereador é o primeiro que leva 

aquelas “pancadas” da sociedade, é o primeiro que está na linha de frente, o Prefeito, 

Deputado essas pessoas estão sempre mais longe, mas o Vereador, não!, Vereador é 

aquele que sempre vai de encontro com as pessoas que nos colocaram aqui dentro dessa 

Casa, e o nosso respeito tem que ser muito fundamental nas pessoas que nos colocaram 

aqui dentro, porque se vocês vêm para cá é porque alguém confiou no nosso trabalho, 

alguém confiou no nosso potencial, senão nós não estaríamos aqui. E hoje, Carlinhos, eu 

quero te homenagear, porque hoje você está lá no nosso bairro do Barão representando o 

nosso bairro, então eu quero dizer para você faça tudo que for possível, tudo que você 

puder fazer por aquele povo e não mede esforço não, vai em frente toca o barco, chama 

as pessoas para conversarem, não fique com medo não, política é assim, se você tiver 

medo de conversar, de falar, você ficou omisso as coisas, você deixa as coisas 

acontecerem e você não consegue fazer nada, então não tenha medo não, crê, fique firme 

traga para essa Casa as coisas que são necessárias para o bairro do Barão. O Barão está 

crescendo bastante, mas precisa melhorar muitas coisas ainda lá, você sabe disso, é de 

muita importância para população hoje, pois tem uma carência muito grande de emprego, 

inclusive no Barão, porque a Usina Virgolino de Oliveira fechou as portas e tem muita 

gente necessitando de emprego, então é fundamental que você trabalhe nessa área, para 

trazer mais emprego para o povo, ajudar o Prefeito, ajudar o Vice-Prefeito Mário da 

Fonseca, trabalhar para conseguir mais alguma coisa para o nosso bairro de Barão Ataliba 

Nogueira. Muito obrigado, quero agradecer a cada um de vocês, meus familiares, todas 

as pessoas, meus amigos que aqui estiveram nesta noite junto com a gente para receber 

esta homenagem, então fico muito grato a todos vocês, boa noite.” A seguir, faz uso da 

palavra o homenageado Sr. LUIZ FERNANDO MARTINS SCHNITZER: “Depois de 

tantas homenagens, depois de tantas palavras lindas aqui faladas pelo Seu Geraldo, eu 

estou bem acostumado a falar em público, mas a emoção é tão forte que hoje não teve 

jeito, eu tive que escrever porque senão eu não iria conseguir falar, então obrigado 

Geraldo pelas lindas palavras, muito bom, muito bom mesmo, então vamos lá gente. 

Primeiramente boa noite, Senhora Vereadora Beth Manoel, digníssima presidente da 



Câmara Municipal de Itapira; Sr. Vice-Prefeito Municipal Mário da Fonseca; Sr. 

Vereador Carlos Alberto Sartori, meu amigo Carlinhos; em nome de quem cumprimento 

a todos que aqui estão nesta noite. Inicialmente, penso que nem seria necessário dizer o 

quão feliz estou por, agora, já ser de fato um cidadão itapirense. A alegria que senti 

quando recebi a notícia que receberia essa honraria agora está ainda mais latente, ainda 

mais potencializada, assim como meu sentimento de gratidão. Embora eu não tenha 

nascido aqui em Itapira, minha vida nesta cidade já se estende há nada menos que 65 

anos. Em 1924 meu avô comprou a Fazenda Boa Vista lá na região rural de Barão Ataliba 

Nogueira e doou para minha mãe quando ela fez 12 anos em 1931, essa propriedade foi 

uma grande fazenda de café que tinha um milhão e meio de pés de café e chegou a 

empregar quase 500 colaboradores nos anos 1970. Com o passar dos anos, aos poucos a 

Fazenda Boa Vista foi se tornando uma fazenda de gado. Eu comecei a frequentar a 

fazenda no final dos anos 1950, início dos 60, e em 2011, com a morte dos meus pais, 

assumi o gerenciamento da Fazenda Boa Vista, agora com gado e também eucalipto. Hoje 

a propriedade é administrada por minhas duas queridas filhas, Fernanda e Marina, e por 

meus dois genros, Alex e Ricardo, enquanto eu tenho a felicidade de poder me dedicar a 

minha amada esposa Marisa e curtir minha neta Flora e meu recém chegado neto Thomas. 

Mas ainda em 2011 eu senti que também poderia fazer algo a mais pelas pessoas e que 

era necessário contribuir com a cidade que tão bem acolheu a mim e aos meus familiares. 

Começamos a pensar em algo e em 2014 o “Centro do Idoso Vida Mais” passou a ser 

planejado por mim e por minha família ao lado do casal Roberto e Maria Aparecida 

Colosso. Foram inúmeras reuniões, tratativas, tudo com muito amor, até que em outubro 

de 2017 abrimos o “Vida Mais”, que agora, depois de cinco anos, atende nada menos que 

500 cidadãos itapirenses com mais de 60 anos, de forma totalmente gratuita, com uma 

grade de atividades focada em fomentar um processo de envelhecimento saudável e 

autônomo. Sem sombra de dúvida, o trabalho realizado pelo “Vida Mais” já contribuiu, e 

muito, para tirar idosos das filas dos hospitais, dos consultórios das Unidades de Saúde, 

e dos quartos de asilos, atualmente ILPI – Instituto de Longa Permanência para Idosos – 

Assim ganham mais qualidade de vida, e a chance de se distanciarem dos problemas de 

saúde, desafogando um pouco o SUS. Isso, para mim, representa a certeza de que estamos 

no caminho certo neste trabalho tão bonito e importante e também me sinto muito grato 

por poder contribuir dessa maneira com Itapira e com seu povo tão querido. Por isso tudo, 

agradeço em nome dos diretores a toda a equipe de colaboradores, voluntários e parceiros 

do “Vida Mais.” De maneira bastante sucinta, o termo cidadania se refere ao conjunto de 

direitos e deveres atribuídos a qualquer indivíduo, a qualquer cidadão. Um título de 

cidadania, por sua vez, acaba sendo mais que uma simples homenagem de representantes 

de uma localidade a alguém que, pelos mais diversos motivos, possua alguma relevância 

na comunidade em que está inserido, além da reputação ilibada. Mais que isso, o título de 

cidadania representa um reconhecimento formal do Poder Legislativo as pessoas que de 

alguma forma contribuem com o desenvolvimento, com o progresso, com o bem estar da 

sociedade de uma maneira geral. Por isso tenho a certeza de que todos os que já foram 

aqui agraciados com esse título são justos e dignos merecedores de tal reconhecimento, 

motivo pelo qual também parabenizo o Sr. Geraldo Terrazan Pivoto que nesta noite 

compartilha da mesma alegria que eu. Vivemos tempos em que o pleno exercício da 

cidadania muitas vezes, e infelizmente, é deixado de lado. Muitos cidadãos e cidadãs 

cobram direitos, mas se esquecem de seus deveres. Mas eu prefiro inverter o foco e 

lembrar que, felizmente, ainda temos muitos e muitos bons exemplos de pessoas que 



fazem o bem e que seguem firmes nos valores da família, da honestidade, da moralidade, 

do civismo, enfim, da cidadania. E isso independe de função e de posição social, 

independe de raça, cor, credo, independe de localidade. Há muita gente boa por muitos 

lugares, em todo país e por esse mundão afora. Hoje realmente me sinto muito feliz e, 

claro, um tanto orgulhoso, mas acima de tudo o sentimento é de muita gratidão. Sou grato 

por ter semeado boas coisas em minha trajetória e feliz por poder colher frutos 

maravilhosos. Acima de tudo, sou grato pela vida, sou grato a Deus por permitir que eu 

esteja aqui vivenciando mais este momento de extrema felicidade na cidade que não por 

acaso escolhi para me estabelecer e realizar meus sonhos. Não é somente um diploma que 

terá um lugar especial na minha sala, mais que isso, representa ainda mais 

responsabilidade e reforça meu orgulho em pertencer a essa sociedade, trabalhar e viver 

neste chão. Agradeço especialmente ao Vereador Carlinhos Sartori pela proposta de me 

conceder essa honraria e que foi acolhido pelos demais pares. Agora mais do que nunca 

dedicarei todos os meus esforços à comunidade itapirense. Boa noite e muito obrigado a 

todos.” (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. 


