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Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

 

ATA DA 02ª SESSÃO SOLENE DA 17ª LEGISLATURA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO PARA ENTREGA DO TÍTULO 
DE CIDADÃO LOBATENSE AO SENHOR PRIMO AUGUSTO 
GERBELLI E A SUA ESPOSA SENHORA MARA NOVELLO GERBELLI. 

 

Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às dezenove 
horas, no Plenário 26 de Abril - Palácio de Buquira da Câmara Municipal de Monteiro 
Lobato, sob a presidência do Vereador Ailton Rodolfo Martins, foi declarada aberta 
pelo Presidente a presente sessão solene onde o povo de Monteiro Lobato, através da 
Câmara Municipal irá outorgar o título de cidadão lobatense ao Senhor Primo 
Augusto Gerbelli e a sua esposa Senhora Mara Novello Gerbelli. O Presidente relatou 
se tratar de uma homenagem pelos relevantes serviços prestados à comunidade de 
Monteiro Lobato. Convidou para sentar-se a mesa o autor da propositura, o Vereador 
Jesse Marcos de Azevedo. Em seguida foram convidados para compor a mesa a 
Excelentíssima Senhora Daniela de Cássia Santos Brito, Prefeita Municipal e o 
Deputado Estadual, Excelentíssimo Senhor Padre Afonso Lobato; e ainda foram 
convidados a tomar lugar a mesa a Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa, o 
Vereador João Francisco da Silva e o Vereador Odair José Rocha. Por fim, como 
honra desta solenidade foram convidados a compor a mesa os ilustres homenageados, 
Senhor Primo Augusto Gerbelli e a Senhora Mara Novello Gerbelli. O Presidente 
agradeceu a presença das demais autoridades presentes e convidou todos a ficarem de 
pé para a execução a execução do Hino Nacional Brasileiro. O Presidente solicitou ao 
nobre Vereador Jesse Marcos de Azevedo, autor da propositura, que apresentasse aos 
convidados os motivos pelos quais apresentou esta homenagem e expressar suas 
palavras aos ilustres homenageados. O Vereador Jesse Marcos de Azevedo iniciou 
cumprimento os presentes e agradeceu o Deputado Padre Afonso Lobato por sua 
participação no evento, também saudou todos os cidadãos presentes nesta solenidade. 
Narrou que acredita que concessão de um título de cidadão deve sempre ser bem 
analisada pela câmara e explicada com detalhes, pois esta equiparando estas pessoas a 
uma pessoa nascida no município, para que a pessoa não nascida no município receba 
o título esta deve ter sido uma benfeitora na comunidade. Destacou que após o 
recebimento da cidadania honorária, estes passam a serem considerados irmãos na 
comunidade, título esse que deve ser recebido por serviços relevantes prestados à 
comunidade sem que haja qualquer interesse ou benefício próprio. Por estas razões o 
Vereador contou, resumidamente, a história dos homenageados e o trabalho realizado 
frente ao Instituto Pandavas nesta sessão solene. Após a fala o Presidente chamou o 
Vereador Jesse Marcos de Azevedo para que junto a ele pudessem entregar aos 
homenageados a placa de homenagem. Depois da entrega da placa, a senhora Prefeita 
Municipal Daniela de Cássia Santos Brito foi convidada a expressar suas palavras aos 
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ilustres homenageados. A Prefeita Daniela de Cássia Santos Brito começou 
cumprimentando os presentes e parabenizou o Vereador Jesse Marcos de Azevedo 
pela importante homenagem, falou sobre sua admiração pelo trabalho realizado no 
Instituto Pandavas e por terem feito parte da vida, do ensino, de seu filho na escola. 
Ressaltou as dificuldades pelas quais o instituto esta passando e o quão difícil é para 
obter recursos para custeio destes serviços. A Prefeita diz espera ser como eles dois, 
uma empreendedora social, citou um trecho de um poema de Cora Carolina que disse 
exemplificar o foi feito pelos homenageados nestes anos para manter o Instituto 
Pandavas, citou que em 2015 houve a municipalização para escola e que continuará 
buscando meios para o instituto permaneça funcionando. Também foi convidado a 
fazer uso da palavra Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Padre Afonso 
Lobato, para expressar suas palavras aos homenageados. O Deputado Estadual 
Padre Afonso Lobato principiou desejando uma boa noite a todos, cumprimentando 
os vereadores e a Prefeita, parabenizou a Prefeita por conseguir que a agência do 
Banco do Brasil permanecesse no município, o Senhor Gabriel Vargas e a diretoria do 
asilo pela recepção e pelo trabalho feito a frente da instituição, por fim, 
cumprimentou os homenageados. Relatou que o tempo passa rápido e que as pessoas 
devem passar por esse mundo deixando marcas, e foi isso que os homenageados 
fizeram por meio da educação, que é algo que muda a vida das pessoas, citou como 
exemplo o Padre Fábio de Melo que teve sua vida mudada pela educação, por pessoas 
que insistiram em ajuda-lo. Ressaltou que a Mara e Primo dedicaram suas vidas a 
mudar a vida das pessoas e a ajudar o município de Monteiro Lobato, por valorizar a 
família e a comunidade e parabenizou a todos por este título merecido, agradeceu e 
encerrou sua fala. Ainda foi convidado o Senhor Gabriel Vargas Moreira, amigo dos 
homenageados para expressar suas palavras aos ilustres homenageados. O Senhor 
Gabriel Vargas Moreira desejou uma boa noite todos, agradeceu por poder usar a 
tribuna, disse ser uma honra poder falar sobre duas pessoas tão importantes para o 
município, por tudo que fizeram e que continuam fazendo, por mais de trinta e cinco 
anos. Disse que sobre o Instituto Pandavas não é necessário falar muito, haja vista as 
várias homenagens e por todo o reconhecimento recebido devido ao seu propósito 
pedagógico diferenciado, e pelo trabalho realizado o Instituto Pandavas tem levado o 
nome do município por vários locais do país. Também agradeceu e parabenizou a 
todos os professores, funcionários, alunos, pais de alunos, colaboradores e todos 
aqueles que de alguma forma participaram e participam desta valorosa instituição. Por 
fim, cita uma frase de Monteiro Lobato em que diz que “um país se faz com homens 
e livros”. Agradeceu e encerrou. O Vereador Ailton Rodolfo Martins discorreu 
sobre importância da homenagem realizada e que o Senhor Primo e a Senhora Mara 
descobriram o dom que receberam e que eles possam ser exemplo para que muitos 
outros possam realizar trabalhos tão importantes na sociedade. Em seguida passou a 
palavra aos homenageados, o Senhor Primo Augusto Gerbelli cumprimentou os 
presentes, especialmente a todos aqueles que ensejaram esta homenagem, que deve 
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ser estendida a centenas de pessoas que protagonizaram a história da Casa dos 
Pandavas neste município. Relatou que enquanto jovens e carregados de conceitos 
filosóficos e de uma vontade incontrolável de tornar o mundo um lugar melhor e 
mais digno de se viver, narrou a história do Centro Pedagógico Casa dos Pandavas, 
que se iniciou com uma casa assistencial construída no Bairro do Souzas após a 
doação de um terreno no bairro, de início foram acolhidas vinte e três crianças, cada 
uma com sua história de vida e sua procedência, com a proposta de se formar um lar, 
posteriormente começou a funcionar a Escola Pandavas onde crianças da região 
poderiam cursar o primeiro grau e hoje se orgulha dos cidadãos que se formaram na 
escola e que atuam nas mais diversas áreas. Agradeceu a todos os cidadãos, amigos e 
pais dessa comunidade, a qual agora pertence, por terem feito parte da história do 
instituto. A Senhora Mara Novello Gerbelli agradeceu a homenagem e diz que só 
aceitariam receber esta distinção se fosse a nome de todos aqueles que passaram pelo 
centro pedagógico nesses quase quarenta anos de trabalho, e que gostaria que 
estivessem presentes todos os alunos da instituição, mas para relembrar iriam passar 
fotos que mostram um pouco da história do Instituto Pandavas. Em seguida, 
convidou duas alunas, Alécia e Maria Julia, para que falassem em nome de todos os 
outros alunos e realizassem sua homenagem. As alunas discursaram em nome de 
todos os demais e disseram que também se sentem honradas com esta homenagem 
por estudarem em uma escola aonde não aprendem apenas matérias didáticas, mas 
também aprendem a serem conscientes com as causas ambientais e sociais, e que 
fazem, para que as gerações futuras tenham um mundo melhor e acreditam que 
através da educação se podem fazer revoluções. O Vereador Jesse Marcos de 
Azevedo contou que recebeu um ofício do Instituto Pandavas em que lhe foi 
solicitada a gentileza de encaminhar ao Deputado Estadual Padre Afonso Lobato 
processo requerendo a titulação de utilidade pública estadual para o Instituto 
Pandavas, e na presença do Deputado entrega em mãos os documentos necessários 
para a obtenção do título de utilidade pública estadual. O Presidente pede a todos 
uma saúda de palmas aos funcionários e a todos aqueles que ajudaram o Instituto 
Pandavas. Por fim, o Presidente agradece a todos os convidados e declara encerrada a 
presente sessão. Sala das Sessões, 17 de novembro de 2017.  

 
 
 

Vereador Ailton Rodolfo Martins 
- Presidente da Câmara - 

 
 
 

Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa 
- Primeira Secretária - 
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