Ata da 2ª Sessão Solene, realizada aos 15 dias de Março de 2017 para a outorga da
Medalha de “HONRA AO MÉRITO CARMEM RUETE DE OLIVEIRA”. Iniciando a
Sessão, o Assessor de Relações Públicas solicita para compor a Mesa, a presença do
Presidente da Casa, Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. Isto feito, é realizada a
chamada de todos os Senhores Vereadores. São convidados para compor a Mesa Principal
os Srs: 1º Secretário: RAFAEL DONIZETE LOPES; Vice-Prefeito Municipal de Itapira:
FIRMINO SANCHES FILHO; Presidente da Associação Feminina Pró-Cidadania:
CRISTINA HELENA SILVA GOMES; Presidente da Federação dos Trabalhadores da
Saúde: ÉDSON LAÉRCIO DE OLIVEIRA; Advogada e ex-vereadora Sra. SÔNIA DE
FÁTIMA CALIDONE; Presidente da OAB de Itapira: THOMAZ ANTONIO DE
MORAES e o Promotor de Justiça: ANDRÉ LUIZ BRANDÃO. Ato contínuo, o Assessor
de Relações Públicas solicita a presença no plenário dos vereadores Srs. CARLOS
ALBERTO SARTORI, DIRCEU DE OLIVEIRA, LUAN DOS SANTOS
ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI e ANTONIO MARANGONI NETO.
Ausente o vereador Sr. CÉSAR AUGUSTO DA SILVA. Da mesma forma são chamadas
as homenageadas da noite para que possam se assentar em local reservado e especial no
plenário, sendo as Sras. ELISABETH DONISETE MANOEL, MAÍRA CALIDONE
RECCHIA BAYOD, MARISOL DE FÁTIMA GARCIA RAPOSO, NADIR
MARTINS DA SILVA LAVOURA, NILZA APARECIDA OSTI FRACAROLLI,
VICENTINA NATALINA RODRIGUES e VIVIANA CAMARGO ROBLES. A
seguir, o Assessor de Relações Públicas procede a leitura dos OFÍCIOS: Vereador César
Augusto da Silva: Manifestação de agradecimento pelo honroso convite e justificativa de
ausência da presente sessão solene. José Natalino Paganini: Manifestação de
agradecimento pelo honroso convite e justificativa de ausência da presente sessão solene.
Indicação do Sr. Firmino Sanches Filho para representá-lo. Hélia Regina Pichotano:
Manifestação de agradecimento pelo honroso convite e justificativa de ausência da presente
sessão solene. Carlos Aparecido Jamarino: Manifestação de agradecimento pelo honroso
convite e justificativa de ausência da presente sessão solene. Dulce Araújo Diniz:
Manifestação de agradecimento pelo honroso convite e justificativa de ausência da presente
sessão solene. Após o Assessor de Relações Públicas citar as demais autoridades presentes,
o Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus, declara aberto o trabalho da presente
Sessão e solicita ao Vereador RAFAEL DONIZETE LOPES para que leia um trecho da
Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicita a execução do Hino Nacional. Isto feito,
o Sr. Presidente solicita ao Assessor de Relações Públicas para que proceda a leitura dos
históricos das homenageadas. Após a leitura dos históricos, o Assessor de Relações
Públicas solicita a presença do Sr. Presidente Maurício Cassimiro de Lima e da Presidenta
da Associação Feminina Pró Cidadania, Sra. Cristina Helena Silva Gomes, à frente da Mesa
Diretora para que façam a entrega da Medalha Carmem Ruete de Oliveira a homenageada
Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL. (Aplausos). Do mesmo modo, o Assessor de
Relações Públicas solicita para que o Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima,
juntamente com a Sra. Cristina Helena Silva Gomes e o Vereador Sr. Luan dos Santos
Rostirolla, façam a entrega da Medalha Carmem Ruete de Oliveira a homenageada Sra.
MAÍRA CALIDONE RECCHIA BAYOD. (Aplausos). Ato contínuo, o Assessor de
Relações Públicas solicita para que o Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima,
juntamente com a Sra. Cristina Helena Silva Gomes e o Vereador Sr. Carlos Alberto
Sartori, façam a entrega da Medalha Carmem Ruete de Oliveira a homenageada Sra.
MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO. (Aplausos). A seguir, o Assessor de
Relações Públicas solicita para que o Vereador Sr. Antonio Marangoni Neto, juntamente
com a Sra. Cristina Helena Silva Gomes e o Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima,
façam a entrega da Medalha Carmem Ruete de Oliveira a homenageada Sra. NADIR
MARTINS DA SILVA LAVOURA. (Aplausos). Isto feito, o Assessor de Relações

Públicas solicita para que o Vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai, juntamente com a Sra.
Cristina Helena Silva Gomes e o Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima, façam a
entrega da Medalha Carmem Ruete de Oliveira a homenageada Sra. NILZA APARECIDA
OSTI FRACAROLLI. (Aplausos). Do mesmo modo, o Assessor de Relações Públicas
solicita para que o Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima, juntamente com a Sra.
Cristina Helena Silva Gomes e o Sr. Édson Laércio de Oliveira, façam a entrega da
Medalha Carmem Ruete de Oliveira a homenageada Sra. VICENTINA NATALINA
RODRIGUES. (Aplausos). Ato contínuo, o Assessor de Relações Públicas solicita para
que o Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima, juntamente com a Sra. Cristina Helena
Silva Gomes e o Vereador Sr. Dirceu de Oliveira, façam a entrega da Medalha Carmem
Ruete de Oliveira a homenageada Sra. VIVIANA CAMARGO ROBLES. (Aplausos).
Após a entrega das medalhas e láureas as homenageadas, faz uso da palavra o Vereador Sr.
LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. O dia de hoje é de muita
alegria para todos nós. É a realização da 1ª Sessão Solene para homenagear essas mulheres
itapirenses. É uma justa homenagem direcionada às mulheres que se destacaram. São
sinônimos de ajuda ao próximo. Parabéns a todas vocês. Fico muito feliz em poder ofertar
esse tipo de homenagem. Parabéns e que Deus abençoe. É uma honraria muito importante.
Parabéns. (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE
LOPES: “Boa noite a todos. Devemos relatar nesse momento que a população itapirense se
rende a essas 7 mulheres que se destacaram no último ano. Dispenso comentários em
relação a atuação de cada uma. Parabéns. É uma justa homenagem. Fico muito feliz em
poder homenageá-las nesta noite. Sabemos que nossas homenageadas farão muito e mais
um pouco para com os cidadãos itapirenses. Parabéns. (Aplausos) A seguir, faz uso da
palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. É uma
alegria para nós podermos estar homenageando essas mulheres que se dedicam junto às
causas sociais, no trabalho e na família. É uma homenagem que leva o nome de uma pessoa
muito querida chamada Carmen Ruete de Oliveira. Ela é um exemplo de competência e
bondade. Deixo meus sinceros parabéns a todas vocês. Que Deus lhes abençoe. (Aplausos)
A seguir, faz uso da palavra a Ex-Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE
DOS SANTOS: “Boa noite a todos. Fui agraciada pelo fato de ter 3 filhas. Discutindo e
vendo toda a minha trajetória, as minhas filhas sempre se voltaram para a discussão do
empoderamento feminino. Não vou falar sobre as homenageadas porque todos já falaram.
Quero parabenizá-las porque acho muito justo. Fico muito feliz em poder estar presente
nesta Casa de Leis para direcionar algumas palavras. Parabéns e boa noite. (Aplausos) A
seguir, faz uso da palavra a Sra. CRISTINA HELENA SILVA GOMES: “Boa noite a
todos. Venho a esta tribuna para parabenizar as homenageadas desta noite. A Carmen Ruete
de Oliveira é um exemplo de mulher. Por esse motivo foi dado o nome dela nessa
importante medalha. Essas 7 homenageadas se destacaram muito no decorrer do ano. São
mulheres que fazem acontecer em nossa cidade. Parabéns e que Deus abençoe todas vocês.
(Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Sr. THOMAZ ANTONIO DE MORAES: “Boa
noite a todos. Queria dizer que a OAB de Itapira estará instalando no próximo mês a
Comissão de Defesa ao Animal. Vamos dispor de advogados para dar assistência. Fico
muito feliz em poder fazer uso da palavra. Não poderia deixar de vim a esta tribuna para
dizer sobre a importância dessa homenagem para as mulheres. São 7 mulheres que
destacaram em nossa cidade. São diferentes áreas atuantes em nossa cidade. Parabéns e
sucesso. Em nome da OAB de Itapira deixo meus sinceros parabéns as homenageadas.
Obrigado.” (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Sr. ÉDSON LAÉRCIO DE
OLIVEIRA: “Boa noite a todos. Hoje é um dia que deve ficar marcado no calendário
como um dia de mobilização em defesa dos direitos das mulheres. Queria deixar registrado
os meus votos de congratulação e sucesso a todas as homenageadas. Parabéns e obrigado.”
(Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Vice-Prefeito Sr. FIRMINO SANCHES

FILHO: “Boa noite a todos. E uma satisfação enorme estar presente nesta sessão solene
em homenagem as mulheres de Itapira. Para mim elas devem ser homenageadas todos os
dias. Obrigado pelo convite, senhor presidente. Obrigado a todos que se fazem presentes
nesta Mesa Diretora. Quero fazer, em nome do Paganini, uma homenagem do fundo do
coração. Vocês merecem, pois vocês fazem o mundo ser diferente. A cada dia que passa
vocês estão fazendo esse mundo ser diferente. Posso ver e comprovar no dia a dia. Quero
parabenizar e desejar muito sucesso. Agradeço a atenção de todos. Obrigado.” (Aplausos)
A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA:
“Novamente boa noite a todos! Ilustríssima Senhora Cristina Helena Silva Gomes, demais
membros da Mesa, Vereadores, Imprensa, homenageadas desta noite e público presente.
Peço licença para rapidamente ocupar esta tribuna e dizer algumas palavras sobre a ocasião
de hoje em que alegremente cumprimos uma determinação legal, e, desta forma,
homenageamos em parceria com a Associação Feminina Pró Cidadania essas dignas
mulheres que se destacaram por suas performances no Município de Itapira. Sinto-me a
vontade para falar sobre essas mulheres de destaque e ação, porque tenho grande admiração
e respeito pelas mulheres itapirenses. Admiração e respeito que nasceu com os
ensinamentos de minha mãe, uma mulher guerreira, educadora, decidida, de caráter firme e
de grande força espiritual. Como disse, falar da importância da mulher é muito simples para
mim. Basta olharmos à nossa volta, que veremos a marca indelével da ação das mulheres na
sociedade. Infelizmente, com toda a evolução feminina, não há justiça quando a
trabalhadora recebe um salário inferior ao do colega em igual atividade e produção.
Certamente as dificuldades não as impedem de lutar por seus direitos. Elas vão à luta,
enfrentam desafios e desenvolvem atividades com a mesma competência em todas as áreas
da produção e do conhecimento. As mulheres conquistaram espaço que as conduzem à
liberdade. A independência feminina não é e não será uma concessão masculina; é uma
conquista cujo mérito pertence à própria mulher. Em Itapira não é diferente de outras partes
do país. Aqui, elas são maioria da população; elas têm participação significativa na
sociedade e dinamizam a economia da cidade, contribuindo em diversas áreas profissionais
e empresariais. Posso dizer, sem dúvida, que a maioria da força produtiva de nosso
município é formada por trabalhadoras; muitas são ao mesmo tempo trabalhadoras e chefes
de família responsáveis pelo sustento da casa. Em pouco tempo, e com muita luta, as
mulheres conseguiram demonstrar serem capazes de desenvolverem atividades em qualquer
campo da ação humana e podem solidariamente ser parceiras na construção de uma
sociedade mais justa e fraterna. Reconhecendo o esforço das mulheres, principalmente
daquelas que se destacam por suas ações em nossa sociedade, que a Câmara Municipal de
Itapira, em Conjunto com a Associação Feminina Pró Cidadania, aprovou, por unanimidade
dos votos dos nobres vereadores, o Decreto 297, outorgando a Medalha Carmen Ruete de
Oliveira às mulheres de destaque e ação no ano de 2016 e 2017, as quais tenho a honra de
mencionar seus honrados nomes nesta oportunidade: ELISABETH DONISETE
MANOEL; MAÍRA CALIDONE RECCHIA BAYOD; MARISOL DE FÁTIMA
GARCIA RAPOSO; NADIR MARTINS DA SILVA LAVOURA; NILZA APARECIDA
OSTI FRACAROLLI; VICENTINA NATALINA RODRIGUES e VIVIANA CAMARGO
ROBLES. Vocês recebem nesta noite, a Medalha de Honra ao Mérito, com o nome de uma
grande mulher e empresária, Carmen Ruete de Oliveira, uma senhora bondosa,
trabalhadora, brilhante empresária, que tem contribuído em muito para o crescimento e
desenvolvimento de nossa querida Itapira. Não preciso falar sobre mérito, pois isso já está
referendado pela honraria entregue nesta noite. Diante de tudo que falei só me resta
agradecê-las e admirá-las. Muito obrigado e parabéns a todas!”(Aplausos) A seguir, faz uso
da palavra a homenageada Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa noite a
todos. Queria agradecer a todos pela homenagem. Quero agradecer e dizer que cada vez
que olhar para essa medalha vou lembrar do compromisso que possuo para com a

população. Agradeço muito pela homenagem. Obrigada.” (aplausos) A seguir, faz uso da
palavra a homenageada Sra. MAÍRA CALIDONE RECCHIA BAYOD: “Boa noite a
todos. É uma honra muito grande estar nesta Casa ao lado dessas mulheres tão valorosas. Já
tive a oportunidade de dizer para duas delas, por diversas vezes, Vereadoras Marisol e
Beth, o quanto vocês me orgulham e o quanto sou fã de vocês. É muito bom ver que essa
luta vem sendo encampada por outras mulheres da sociedade. Depois de analisar o
currículo de cada uma delas sinto-me muito honrada. Muito obrigada por essa linda
homenagem. Agradeço a todos os vereadores que votaram e aprovaram essa homenagem.
Obrigada.” (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra a homenageada Sra. MARISSOL DE
FÁTIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Na pessoa de meu esposo queria
cumprimentar a todos os presentes. A minha família é meu porto seguro. Tenham certeza
que essa medalha tem um pedaço de cada cidadão e de cada cidadã desta cidade. Vocês me
receberam de braços abertos. Primeiramente queria agradecer o meu senhor Jesus, pois é
ele que me dá forças, ânimo e fé. Agradeço a todos pela homenagem. Sinto-me muito
agradecida por ser escolhida e por estar presente nesta solenidade. Meu muito obrigada. Eu
te amo Itapira. (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra a homenageada Sra. VICENTINA
NATALINA RODRIGUES: “Boa noite a todos. Essa medalha não é minha. Ofereço essa
medalha, em primeiro lugar, para a minha mãe e para todas as trabalhadoras. Em especial
queria dedicar essa medalha as trabalhadoras da área da Saúde. Queria agradecer a presença
de meu irmão, de minha cunhada e de todos vocês. Sinto-me muito honrada pela
homenagem. Nós mulheres não somos fracas. Somos guerreiras. Muito obrigada pela
homenagem. (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra a homenageada Sra. VIVIANA
CAMARGO ROBLES: “Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a todos pelas palavras
ditas em nossa homenagem. É um prazer estar nesta Casa sendo homenageada junto a
vocês. Não conhecia a maioria de vocês, mas agora as conheci e tenho muita admiração.
Parabenizo todas mulheres desta sociedade. Obrigada pela homenagem. (Aplausos) (Nota:
Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram transcritos em sua íntegra).
Terminadas as homenagens, o Sr. Presidente agradece a Deus, às presenças dos Srs.
Vereadores, dos homenageados, do público que prestigiou os trabalhos desta noite, da
imprensa escrita, a Rádio Clube de Itapira e seus colaboradores, internautas, os
funcionários da Casa, e declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. DO QUE,
PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA.

