
Ata da 2ª Sessão Solene, realizada aos 27 de Março de 2013, no Clube da Saudade, 

para a outorga às homenageadas, a Medalha de “HONRA AO MÉRITO CARMEM 
RUETE DE OLIVEIRA”. Iniciando a Sessão, o Assessor Sr. Elias Orsini solicita, para 

compor a Mesa, a presença do Presidente da Casa, Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI. 

Isto feito, é realizada a chamada de todos os Senhores Vereadores para a composição do 

Plenário. São convidados para compor a Mesa Principal os Srs: Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Itapira, Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES; 1º Secretário, CARLOS 

APARECIDO JAMARINO; 2º Secretário, Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA; 

Sr. José Aparecido da Silva, Presidente da Associação Comercial de Itapira e Sra. Cristina 

Helena Silva Gomes, Presidenta da Associação Feminina Pró Cidadania. Ato contínuo, o 
Assessor Sr. Elias Orsini solicita a presença no plenário dos vereadores Srs. JULIANO 

FELICIANO, MARCOS PAULO DA SILVA, e DÉCIO DA ROCHA CARVALHO. 

Ausentes os vereadores Srs. CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, PEDRO TADEU 

STRINGUETTI E JOILSON BATISTA MILITÃO 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. Antonia Rodrigues dos Santos; Aparecida de Fátima 

Paulino Boto Franklin da Cunha; Cleusa Rodrigues Assis Alegra; Denise de Souza 

Ribeiro; Edite Casanova; Edna Andrade Ruiz; Estercita Rogatto Belluomini; Fátima 

Regina Gonçalves; Josefina Pretel Pereira Job; Letícia Maria de Lima; Maria Eunice 

Rossi Andrade; Maria Odete Aparecida Moreira Mello; Maria Ondina Costa Soares; 

Patrícia Noemia Galano Ayala Abramovich. Por motivos particulares as homenageadas 

Sras. Carmem Aparecida de Godoy e Marlene de Fátima Bitencourt de Oliveira não 
puderam estar presente na Sessão Solene. A seguir, o Assessor Sr. Elias Orsini procede a 

leitura dos OFÍCIOS: Paróquia Nossa Senhora da Penha: Manifestação de 

agradecimento pelo honroso convite e justificativa de ausência do Sr. Pe. Francis Tadeu de 

oliveira Mistrelli da presente sessão solene. Após a leitura dos Ofícios, o Assessor Sr. Elias 
Orsini registra as honrosas presenças dos Srs. Acácio Gomes, Presidente do Clube da 

Saudade de Itapira, Sr. Geraldo Terrazan Pivo, Ex-vereador de Itapira, Tiago Fontolan 

Batista, Presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. 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 ao Vereador, JULIANO 

FELICIANO, para que leia um trecho da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicita 

a execução do Hino Nacional. Continuando os trabalhos, o Sr. Presidente, Vereador 

CARLOS ALBERTO SARTORI, solicita do 1º Secretário para que proceda a leitura dos 
históricos das homenageadas. ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS.- Natural de 

Itapira, nasceu em 16/12/1943 na Fazenda Santa Carlota. Pertence a uma família de 10 

irmãos, aos 3 anos de idade mudou-se para o Litoral, na região de Registro e Cananéia, 
voltando dez anos depois, indo morar em Vergel durante um ano. Em Vergel cursou 

somente na 1ª série e depois de casada voltou a estudar no EJA, mas não concluiu seus 

estudos em função da não aprovação do marido. Trabalhou como carvoeira, na trabalhadora 

rural, doméstica e com reciclável juntamente com o pai pelo período de 1982 a 1986. 
Casou-se em 1985 e não teve filhos. Em 2003 começou a pegar reciclagem para sua 

subsistência devido a problemas com álcool do marido. Desde esse período sempre 

acreditou na organização dos catadores em cooperativa, participando de todas as iniciativas 

de organização dos catadores. Hoje está na presidência da Ascorsi – Associação dos 
Coletores de Resíduos Sólidos de Itapira. APARECIDA DE FÁTIMA PAULINO BOTO 

FRANKLIN DA CUNHA.- 43 anos de idade, Casada há 24 anos com Marcelo de Assis 

Franklin da Cunha, Sargento da Policia Militar, Possui 02 filhas sendo Suzan e Cinthia. 

Policial Militar desde 1996, a 10 anos trabalha com Prevenção ao Uso de Drogas, com o 
projeto PROERD ( Programa Educacional de Resistência as Drogas) com crianças e 

adolescentes, atendendo as cidades de Itapira, Santo Antônio de Posse e atualmente na 



cidade de Mogi Mirim. Graduada em Pedagogia em 2010, com Extensão em Prevenção ao 

Uso Indevido de Drogas e Libras. CARMEM APARECIDA DE GODOY.- Nasceu em 
Itapira em 20/03/1961, filha de Sebastião de Godoy e Josefina Aparecida de Godoy. 

Formada em pedagogia e técnico em contabilidade. Entre 1977 e a1980 trabalhou como 

auxiliar de faturamento. De 1983 a 1993 trabalhou em Mogi Mirim, como iniciou como 

aprendiz de costura e saiu como gerente de produção. No ano de 1993 mudou para a cidade 
mineira de Bom Despacho (próximo a Belo Horizonte), onde trabalhou por 20 anos como 

gerente de produção de Fábrica de Calçados, atualmente trabalha como gerente de 

produção em uma fábrica de calçados em Itapira. No ano de 1974 ela e seus pais se 

converteram ao evangelho e desde então professam a fé “que Jesus Cristo é o Senhor de 
suas vidas”. Quando jovem iniciou um trabalhou com jovens da igreja, ministrando estudos 

bíblicos dominicais, atividade que exerce até hoje. Vinda de uma família de pais lavradores 

tem por eles profunda gratidão pela educação que lhe foi dada e a Deus Senhor da sua vida 

agradece por quem é e pelo o que sabe. CLEUSA RODRIGUES ASSIS ALEGRA.- 

Nascida em 9 de abril de 1945, na cidade de Cafelândia, casada com o Sr. Antonio Alegra 

há 49 anos, dessa união tiveram dois filhos, José Clovis e Wilson e quatro netos. Moradora 

da vila Eleutério há 11 anos é missionária pastoral da Saúde, e catequista da Igreja 

Sant´Ana e São Benedito de Eleutério. Representante e auxiliadora junto aos carentes, 
doentes e necessitados do bairro. Uma pessoa iluminada não é aquela dotada de poder, 

dinheiro ou fama. Pois o poder, o dinheiro e a fama são coisas passageiras, bem como a 

vida. Mas sim aquela pessoa que veste a dignidade, tem a simplicidade no olhar e acima de 

tudo calça as sandálias da humildade. DENISE DE SOUZA RIBEIRO.- Advogada há 
vinte anos, formada em História e em Direito. Mestre em Direito pela Universidade 

Metodista de Piracicaba, é professora no Instituto de Ensino Superior de Itapira – 

IESI/UNIP, há dez anos, onde exerce também a função de Coordenadora do Curso de 

Direito. Ocupa o cargo de Secretária Geral da Ordem dos Advogados do Brasil – 166ª 
Subseção de Vinhedo/Louveira desde 2010, onde ainda é Presidente da Comissão de 

Cidadania e Ação Social, responsável pelas seguintes Subcomissões: Sociedade Civil 

Organizada, através da qual foram beneficiadas entidades assistenciais de Vinhedo e 

Louveira, com a entrega de donativos arrecadados junto às palestras promovidas pela 
Subseção; “Melhor Idade” (Defesa do Direito do Idoso), comissão que participou de 

diversas palestras e atividades ligadas aos idosos da região; Projeto “OAB VAI Á ESCOLA” 

e “Cidadão do Futuro”, que com o auxílio de advogados voluntários já levaram noções de 

Cidadania, Democracia, Estatuto da Criança e do Adolescente, Trânsito e Meio Ambiente a 
mais de dezoito mil crianças e adolescentes. IRMÃ EDITE CASANOVA.- Nascida no 

Rio Grande do Sul. Entrou para a Congregação das irmãs Nossa Senhora do Calvário, 

fazendo sua formação em São Paulo. Após a formação religiosa trabalhou como professora 
no Paraná e em seguida foi novamente para o Rio Grande do Sul onde concluiu a formação 

acadêmica na Universidade Federal de Santa Maria. Na mesma cidade foi diretora de escola 

e professora. Em São Paulo integrou a equipe técnica de uma escola da Congregação 

assumindo a função de coordenação do setor infantil. No Rio de Janeiro foi Diretora pó 11 
anos de uma escola também da Congregação, que trabalha com crianças e adolescente. 

Portadores de surdez. Hoje realiza sua missão como presidente do Lar São José desde 2008. 

EDNA ANDRADE RUIZ.- Nasceu em Barão Ataliba Nogueira em 11/06/1940, filha de 

Joaquim Andrade e Carolina Alves de Almeida. Aos 7 anos de idade, mudou-se com a 
família para São Paulo, casou-se em 1962, como José Ruiz Sanchez, com quem teve dois 

filhos, Rosana e Rodrigo. Por mais de 20 anos, trabalhou na Prefeitura de São Paulo, como 

servente escolar e depois como inspetora de alunos, até sua aposentadoria em 1992. Sempre 

muito solicita para com todos, buscou sempre ajudar aqueles que a procuravam. Em 2001, 
retornou com a família para Itapira e ingressou em um grupo da 3ª idade, realizando 

também ali muitas ações em benefício de suas companheiras de atividades. Realizando 



passeios e festas busca junto a iniciativa privada e a municipalidade a obtenção de recursos 

para melhorias no espaço físico e obtenção de equipamentos para o grupo. Atualmente ela 
continua seu trabalho de auxilio desinteressado ao semelhante, do qual colhe muitas 

alegrias, mesmo entre dificuldades e dissabores tão comuns a quem se entrega a prática do 

bem. ESTERCITA ROGATTO BELLUOMINI.- Nascida em Itapira, em 08 de março de 

1959, filha de Novelino Rogatto e Alzira Frágoli Rogatto. É formada em Ciências Exatas 
pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Mogi Mirim. Ingressou no Serviço 

Público Municipal de Itapira em 1978 no cargo de Escriturária Administrativa. Nos 34 anos 

de serviço público exerceu os cargos de Chefe de Gabinete, Assistente Técnica 

Administrativa, Assessora de Gabinete e, atualmente, é Secretária de Governo. É Diretora 
Administrativa da Credita - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários 

Públicos Municipais de Itapira e Presidente do Conselho de Previdência do Fundo 

Municipal de Aposentadorias e Pensões. É casada com Donizetti Belluomini e tem dois 

filhos: Camila e Danilo. FÁTIMA REGINA GONÇALVES.- Formada em Enfermagem e 
Serviço Social e especializada em métodos de mediação e conciliação de conflitos. Atua 

desde 2009 em Itapira com a Equipe coordenada pela Dra. Hélia Pichotano, mas desde 

2007 já atuava na Delegacia, desenvolvendo projetos na Secretaria de Promoção Social. 

Dentro da Secretaria de Promoção Social elaborou diversos projetos voltados às crianças, 
como exemplo o Projeto Dentinho Feliz. Em 2008 foi nomeada coordenadora do Centro de 

Referencia da Assistência Social – CRAS 1 E 2, o qual coordenou diversos programas 

sociais. Dentro do Conselho Municipal de Assistência Social, realizou ações de capacitação 

e projetos, como por exemplo, leis dos benefícios eventuais do município de Itapira. Fez 
parte como Secretaria Executiva do Conselho do CONDIM (Conselho Municipal de 

Direitos da Mulher de Itapira), onde elaborou a lei 4280/200 que rege sobre a criação do 

Conselho. No final de 2008 elaborou o Projeto Centro de Referencia Especializado da 

Mulher de Itapira – o CREMI, para atendimento as mulheres vítimas de violência, trabalho 
esse realizado junto a Delegacia de Defesa da Mulher do município de Itapira. Em 2009 

Fátima também foi coordenadora do CREAS. Já comprometida com a DDM em 2010, 

desenvolveu junto ao Ministério Público, Autoridade policial, Secretaria de Promoção 

Social e a empresa Estrela, o projeto Escuta, que houve a criança vitima de violência. 
Atuou também como Assistente Social na entidade SEPIN. Sempre participou de ações 

para eventos a combate, prevenção e conscientização da violência no município de Itapira. 

JOSEFINA PRETEL PEREIRA JOB.- Nascida em Itapira, no distrito de Barão, em 

19/03/1932, casada com Géssio Pereira Job, tem 6 filhos e 8 netos. Sempre muito engajada 
com a causa social, com o bem estar físico e espiritual do próximo, teve vários trabalhos de 

destaque: Iniciou seus trabalhos com orientações para crianças e famílias no SOS. No asilo 

Alan Kardec fazia grupos de orações. Foi uma das fundadoras da Creche Lar Gracinda 
Batista. Fundadora do Grupo Espírita da prece da Casa do Pão, onde permanece até o 

momento. A Casa do Pão é uma instituição onde são oferecidas aulas de crochê, bordados, 

informática e é prestada assistência a gestantes. Tem ainda um grupo de estudo espírita e 

aula de moral cristã e música. Recentemente foi criada uma escola para crianças com 
dificuldades de aprendizado. LETICIA MARIA DE LIMA.- Itapirense, filha de Anísio 

Francisco de Lima e Maria José de Lima, onde junto com suas duas irmãs a família é 

envolvida em ações sociais e pastorais. Formada em Administração de Empresas, pós 

graduada em Contabilidade e Economia Solidária – Tecnologia Social, vem aplicando seu 
conhecimento em ações voltadas para o desenvolvimento de jovens e adultos em nosso 

município a partir da experiência e idealismo que sempre acompanha a sua vida em 

comunidades. Através do seu trabalho profissional e do voluntariado, participa da diretoria 

da Cáritas Diocesana de Amparo (organismo de pastoral social da igreja católica). Atua na 
área da educação, na capacitação profissional de jovens no Senac e representa a empresa na 

Rede Social Itapira, mediando e articulando os projetos em andamento. Junto de seus pais e 



irmãs desenvolvem ações sociais e pastorais. Por sua determinação e visão de sociedade, 

acredita no potencial dos cidadãos, e por essa participação e contribuição social foi indicada 
para receber esta homenagem nesta noite. MARIA EUNICE ROSSI ANDRADE.- Nasceu 

em 13 de setembro de 1944, em Itapira, filha de Júlio Rossi e Josefina Longhi Rossi, tem 7 

irmãos, casada com José Elio Ferreira Andrade, recebeu de Deus como presente seu filho 

Elisson. Na infância concluiu o ensino fundamental (antigo primário), só retornando aos 
estudos com 21 anos de idade, onde de formou em técnico em contabilidade. Trabalhou por 

25 anos no Bairral. Embora contrariada deixou de trabalhar porque não tinha quem tomasse 

conta de seu filho. Em 1997 foi convidada por um grupo de pais de pessoas com síndromes 

de Down para fundar uma associação (A.D.I) que desse assistência direcionada as pessoas 
com síndrome de Down. Aceitou o convite, os desafios e as dificuldades que teria pela 

frente. Abraçou essa causa com toda sua força e determinação, pois tem uma sobrinha com 

Síndrome de Down, a querida Lígia. Há 16 anos está engajada com os trabalhos 

desenvolvidos pela Associação Down de Itapira. Durante 5 anos foi necessário utilizar 
parte de sua casa para o funcionamento da sede da Associação. As dificuldades ainda são 

muitas para manter uma entidade que dá assistência gratuita, é preciso trabalhar, promover 

eventos e campanhas o ano todo, afim de conseguir recursos financeiros. Hoje Dona Eunice 

é a responsável pelo administrativo da Associação, cargo de confiança da Diretoria, e 
juntamente com diretores, voluntários, funcionários e familiares trabalham incansavelmente 

pela Associação Down de Itapira. A homenageada agradece a Deus pela saúde, disposição, 

coragem, vontade e determinação para vencer os obstáculos. Faz o que gosta e com prazer, 

por isso é feliz e tem a certeza que a sua vida não está passando inutilmente. Agradece de 
coração aos membros da Associação Feminina Pró Cidadania, Thiago Fontolan, bem como 

a Câmara de vereadores, pela indicação de seu nome e por ser homenageada essa noite. 

MARIA ODETE APARECIDA MOREIRA MELLO.- Mora em Itapira desde 1985, 

cidade a qual eu e meu marido escolhemos para criar nossos filhos. Bióloga formada em 
1981 pela Universidade de São Paulo – USP - Ribeirão Preto e pós-graduada em 

Gerenciamento Ambiental em 2007 também pela Universidade de São Paulo – ESALQ – 

Piracicaba. Casada há 31 anos com Otávio Câmara Sant’Anna tenho 3 filhos: André, 

Fernanda e Guilherme e um neto, Eduardo de 4 anos. Lecionou na Faculdade Imaculada, 
escola Objetivo e escola Ativa. Durante 17 anos foi proprietária da loja Studio D. Participa 

da Associação Itapirense de Proteção Ambiental desde 2006 e foi presidente por dois 

mandatos. Participa da rede social de Itapira colaborando na implantação da coleta seletiva 

solidária. Participa de Conselho Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável desde 2009 e atualmente ocupa a presidência. MARIA ONDINA COSTA 

SOARES.- Nasceu em Amparo/SP, mas reside em Itapira há mais de 50 anos. Foi casada 

com Celso Soares (já falecido), que foi pastor da Igreja Presbiteriana Central de Itapira 
durante 7 anos e também foi um dos fundadores do SEPIN. Tem três filhos, Afonso Celso, 

Antonio Carlos e Cláudio Marcos, e seis netos. Como esposa do Pastor se dedicou muito 

aos trabalhos da Igreja, com muita fé, amor e dedicação. Ocupou vários cargos na Igreja: 

Professora das crianças e dos adultos na escola bíblica dominical, conselheira da mocidade, 
presidente da Sociedade Auxiliadora Feminina, Secretaria de Atas, Secretaria de 

Espiritualidade, Secretaria Geral da Assembleia da Igreja e Regente do Coral. É professora 

aposentada e lecionou em várias escolas das cidades onde morou. Em Itapira, lecionou na 

escola rural da Fazenda Nova América e Escola Rural do Bairro Machadinho. Durante esse 
tempo ficou doente e teve que ser readaptada na Escola Estadual Dona Izaura da Silva 

Vieira, onde permaneceu até se aposentar. Formou e regeu o 1º Coral do Interact e também 

do Orfeon da Escola Estadual Dona Izaura da Silva Vieira, em meados dos anos 70 e 80. 

Para terminar esta pequena Biografia, vamos usar um pequeno trecho citado pela própria: É 
agradável olhar para trás, contemplar as alamedas de seus anos passados e vê-los cobertos 

pelos ramos verdes da misericórdia de Deus e os troncos como fortes pilares da sua 



fidelidade e amor que sustentam as minhas alegrias. Deixo aqui as palavras do Apóstolo 

São Paulo quando disse: “Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora 
está me reservada a coroa, da justiça, que o Senhor justo juiz me dará. Naquele dia e não 

somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda”. PATRICIA NOEMIA 

GALANO AYALA ABRAMOVICH.- Nascida em Copacabana, na cidade do Rio de 

Janeiro. Ingressou no Colégio de Aplicação da Faculdade Nacional do Rio de Janeiro, onde 
cursou o antigo ginásio e o clássico, durante os anos da repressão, instaurada pela ditadura 

militar. Teve como colegas, naquela escola, nomes que acabaram por se destacar no cenário 

do país: Franklin Martins, Carlos Minc, Alfredo Sarkis, Zé Rodrix, Reinaldo, integrante do 

Casseta e Planeta, entre outros. Além da excelência do ensino, os anos passados no Colégio 
de Aplicação oportunizaram-lhe, também, uma incomparável formação Cultural, bem como 

grande vivência e visão política. Aos dezoito anos, ingressou na Faculdade de Economia 

Da  Universidade  Federal do Rio de Janeiro. Após um ano de estudos, naquela 

instituição, casou-se com o médico Carlos Juan Ayala Abramovich, dessa união tiveram 
três filhas, Dalila, Denise e Daniela. Após o casamento seguiram para o interior paulista, 

onde seu marido assumiu, a convite, a cadeira de neurologia na Faculdade de Medicina de 

Catanduva. Os estudos não foram deixados para trás. Deu continuidade a eles, formando-se 

em Administração de Empresas. Concluída a formação superior, ingressou, no Banco do 
Brasil, onde permaneceu por 19 anos. Assumiu o cargo, enfrentando inúmeros 

preconceitos. Para a sociedade, sua profissão deveria ser de “esposa de médico”, limitando-

se a frequentar eventos sociais durante a tarde e cuidar do lar. Os colegas de trabalho não a 

viam com bons olhos, pois mulheres bancárias significavam um grande problema para a 
instituição, tendo em vista a possibilidade de ficarem grávidas. Diziam, também, que ao 

assumir o cargo estava tirando a oportunidade de outro trabalhador, pois por ser esposa de 

médico não precisava trabalhar. Ao longo dos anos em que residiu em Catanduva, 

participou ativamente de associação formada por mulheres, as sorotimistas, com ampla 
atuação social e política no município. Não contente com as funções de mãe, esposa, dona 

de casa e bancária, resolveu retomar os estudos, ingressando na Faculdade de Direito. Ao se 

formar, no ano de 1995, enfrentado os riscos da opção, com pleno apoio da família, pediu 

demissão do Banco, abraçando uma nova carreira, a de advogada. No ano 2000, 
circunstâncias familiares trouxeram-na para Itapira, onde fixou residência. Em Itapira, 

recém-chegada, ilustre desconhecida, começou a atuar para o Sindicato dos Servidores 

Públicos Municipais na defesa dos interesses dos trabalhadores. Agarrou a oportunidade 

com coragem e extrema dedicação. Com o passar dos anos, conseguiu tornar seu nome 
digno de respeito e credibilidade na área jurídica, sendo uma das profissionais que mais se 

destacam, na área do Direito Público e do Direito de Família. Sua trajetória profissional é 

marcada por constantes desafios e pela sua determinação de enfrentá-los. É mulher 
guerreira. Na família, é mãe protetora; companheira e parceira como esposa; boa filha, e, 

acima de tudo, tem se revelado a mais coruja das avós. Seus mimos ficam todos com 

Nicolas e Isadora, seus netos. Primeiramente, o cerimonial solicita a presença do Sr. 

Presidente Carlos Alberto Sartori e a Presidenta da Associação Feminina Pró Cidadania, 
Sra. Cristina Helena Silva Gomes, à frente da Mesa Diretora. Isto feito, o cerimonial 

solicita para que o Vereador Sr. Carlos Aparecido Jamarino, juntamente com a Sra. Cristina 

Helena Silva Gomes, para que façam a entrega da Medalha Carmem Ruete de Oliveira a 

homenageada Sra. Antonia Rodrigues dos Santos. (Aplausos). Do mesmo modo, o 
cerimonial solicita para que o Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima, juntamente com a 

Sra. Cristina Helena Silva Gomes, para que façam a entrega da Medalha Carmem Ruete de 

Oliveira a homenageada Sra. Aparecida de Fátima Paulino Boto Franklin da Cunha. 

(Aplausos). Ato contínuo, o cerimonial solicita para que o Vereador Sr. Carlos Alberto 
Sartori, juntamente com a Sra. Cristina Helena Silva Gomes, para que façam a entrega da 

Medalha Carmem Ruete de Oliveira a homenageada Sra. Cleusa Rodrigues Assis Alegra. 



(Aplausos). A seguir, o cerimonial solicita para que o Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva, 

juntamente com a Sra. Cristina Helena Silva Gomes, para que façam a entrega da Medalha 
Carmem Ruete de Oliveira a homenageada Sra. Denise de Souza Ribeiro. (Aplausos). Isto 

feito, o cerimonial solicita para que o Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori, juntamente com 

a Sra. Cristina Helena Silva Gomes, para que façam a entrega da Medalha Carmem Ruete 

de Oliveira a homenageada Sra. Edite Casanova. (Aplausos). Do mesmo modo, o 
cerimonial solicita para que o Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes, juntamente com a Sra. 

Cristina Helena Silva Gomes, para que façam a entrega da Medalha Carmem Ruete de 

Oliveira a homenageada Sra. Edna Andrade Ruiz. (Aplausos). Ato contínuo, o cerimonial 

solicita para que a Sra. Cristina Helena Silva Gomes, Presidenta da Associação Feminina 
Pró Cidadania, para que faça a entrega da Medalha Carmem Ruete de Oliveira a 

homenageada Sra. Estercita Rogatto Belluomini. (Aplausos). A seguir, o cerimonial 

solicita para que o Vereador Sr. Juliano Feliciano, juntamente com a Sra. Cristina Helena 

Silva Gomes, para que façam a entrega da Medalha Carmem Ruete de Oliveira a 
homenageada Sra. Fátima Regina Gonçalves. (Aplausos). Isto feito, o cerimonial solicita 

para que o Sr. José Aparecido da Silva, Presidente da Associação Comercial de Itapira, para 

que faça a entrega da Medalha Carmem Ruete de Oliveira a homenageada Sra. Josefina 

Pretel Pereira Job. (Aplausos). Do mesmo modo, o cerimonial solicita para que o 
Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho, juntamente com a Sra. Cristina Helena Silva 

Gomes, para que façam a entrega da Medalha Carmem Ruete de Oliveira a homenageada 

Sra. Letícia Maria de Lima. (Aplausos). Ato contínuo, o cerimonial solicita para que o 

Vereador Sr. Carlos Aparecido Jamarino, juntamente com a Sra. Cristina Helena Silva 
Gomes, Presidenta da Associação Feminina Pró Cidadania, para que faça a entrega da 

Medalha Carmem Ruete de Oliveira a homenageada Sra. Maria Eunice Rossi Andrade. 

(Aplausos). A seguir, o cerimonial solicita para que o Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes, 

juntamente com a Sra. Cristina Helena Silva Gomes, para que façam a entrega da Medalha 
Carmem Ruete de Oliveira a homenageada Sra. Maria Odete Aparecida Mello. 

(Aplausos). Isto feito, o cerimonial solicita para que o vereador Sr. Marcos Paulo da Silva, 

juntamente com a Sra. Cristina Helena Silva Gomes, para que façam a entrega da Medalha 

Carmem Ruete de Oliveira a homenageada Sra. Maria Ondina Costa Soares. (Aplausos). 
Do mesmo modo, o cerimonial solicita para que o Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori, 

juntamente com a Sra. Cristina Helena Silva Gomes, para que façam a entrega da Medalha 

Carmem Ruete de Oliveira a homenageada Sra. Patrícia Noemia Galano Ayala 

Abramovich. (Aplausos). Após a entrega das medalhas e láureas as homenageadas, faz uso 
da palavra a Sra. CRISTINA HELENA SILVA GOMES: “Boa noite senhor presidente, 

senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e falada, homenageadas. 

Primeiramente gostaria de parabenizar as homenageadas de hoje. Com toda certeza são 
mulheres que têm história, atitude e ação. Parabéns a todas. Quero agradecer o Carlinhos 

pelo empenho e dedicação em trazer a sessão de Câmara nas dependências do Clube da 

Saudade. Também gostaria de agradecer os funcionários da Casa, pois faz dois dias que os 

mesmos estão organizando os trabalhos da presente sessão, assim como a Diretoria do 
Clube. Carlinhos, gostaria de agradecê-lo imensamente pelo respeito disponibilizado para 

que esse momento fosse concretizado. Acredito que é um importante momento para as 

mulheres. Na época encaminhamos uma solicitação a Câmara Municipal no sentido de que 

a honraria se tornasse realidade e ficasse registrado nos anais deste Legislativo o 
reconhecimento para com as mulheres de atitude e ação do município de Itapira. A 

Associação Feminina vem desde o ano de 1.996. No primeiro momento nos apresentamos a 

sociedade, sendo que a discussão era para estarmos fazendo a discussão da defesa do 

consumidor. O segundo momento foi marcado com a discussão no sentido da mulher no 
meio político. O terceiro momento foi marcado com um dos problemas mais da cidade, ou 

seja, a mulher vítima da violência doméstica. De 2006 até a presente data a nossa 



associação começou a se organizar para conscientizar a sociedade. Acredito que precisamos 

estarmos organizadas para amenizar a violência instalada. A violência vem de lares sem 
alicerce. Desse momento à frente não paramos mais. Atualmente o município possui 

políticas públicas voltadas para as mulheres. O município também possui o Conselho da 

Mulher. Cabe ressaltar que realizamos nossos debates duas vezes por ano. Vários eventos 

serão realizados em nossa cidade. É notório que o Carlinhos disse para que a sessão de hoje 
fosse realizada no final do mês a fim de que não prejudicássemos outros eventos. Nesse ano 

ainda não trabalhamos com seminários. Por esse motivo peço o apoio das autoridades aqui 

presentes. Possuímos uma Delegacia que faz o atendimento às mulheres vítimas da 

violência. Em apenas um ano, são dados estatísticos, os estupros aumentaram 157%. Cabe 
ressaltar que a nossa Delegacia possui deficiência em relação a funcionários. A 

brinquedoteca que atende as crianças vítimas da violência também possui algumas 

deficiências. Hoje nos deparamos com a falta de eficiência da Delegacia em realizar os 

atendimentos as nossas mulheres. Por esse motivo não desenvolvemos os trabalhos, através 
de seminários, para dar encaminhamento das políticas públicas para o nosso município. 

Fazemos o movimento social. Esse movimento é responsável em definir quais são as 

medidas encaminhadas ao Poder Executivo a fim de desenvolver algum trabalho 

direcionado a sociedade. Estamos elaborando um abaixo-assinado a fim de que seja 
encaminhado ao Conselho Estadual da Condição Feminina e a Assembleia Legislativa, 

dentre outros órgãos. É de súmula importância. Caso as autoridades não se atentarem a 

esses problemas que a sociedade está passando, acredito que a situação poderá piorar. 

Precisamos que todas as autoridades se atendem a esse tipo de problema. Peço a 
colaboração das autoridades em aderir esse abaixo-assinado. Várias pessoas já assinaram, 

mas acredito que necessitamos de muitas outras. Itapira merece muito mais. Itapira merece 

uma delegacia constituída para que o atendimento a mulher seja de qualidade. 

Batalharemos dia após dia. Não adianta fazermos de conta de que nada está acontecendo. 
São essas maravilhosas mulheres que fazem o seu papel na sociedade. Como cidadãos 

Itapirenses, acredito que também devemos fazer o nosso papel. Devemos cobrar as 

autoridades competentes. Gostaria de fazer uma leitura muito rápida a fim de lembrar o 

porquê do Dia Internacional da Mulher. No dia 08 de março de 1157 operárias de uma 
fábrica de tecidos de Nova York, reivindicando melhores condições de trabalho, 

equiparação salarial, tratamento digno no ambiente de trabalho, foram trancadas e 

reprimidas com tamanha violência em suas manifestações e, por fim, aproximadamente 130 

tecelãs morreram carbonizadas. Somente no ano de 1910, durante uma conferência na 
Dinamarca, dia 08 de março, passaria a ser reconhecido como o Dia Internacional da 

Mulher. Um decreto na data foi oficializado pela ONU. Falando um pouco sobre o nosso 

trabalho, gostaria de dizer que nós iniciamos em 1996. Muito temos conseguido, desde 
então. Muito importante foi a reativação da delegacia. Estamos nesse segundo ano 

oferecendo a Medalha Carmen Ruete de Oliveira. Hoje é uma medalha oficial que em 

nenhum momento será tirada dos anais da história de Itapira. As atuais e futuras 

homenageadas jamais serão esquecidas do marco da história de Itapira. Mesmo com todos 
os avanços, conferências, debates e reuniões, cujo objetivo é discutir o papel da mulher na 

sociedade atual, muitas ainda sofrem em muitos locais, vivenciando a desigualdade, 

recebendo baixos salários, sendo, infelizmente, violentadas. Graças a lei nº 11.340, 

decretada pelo Congresso Nacional em 07 de agosto de 2006, conhecida como a Lei Maria 
da Penha, houve um aumento no rigor das punições aos agressores. A jornada excessiva e 

as desvantagens na carreira profissional não deixou de existir. Muito foi conquistado. Muito 

há ainda para conquistar. Na nossa história feminina, no dia 24 de fevereiro de 1932, o 

marco Mulher Brasileira instituiu o voto feminino. Poderia ficar aqui horas e horas 
elencando a história das mulheres que fizeram história em nosso país, mas acredito que 

todos estão cansados e com fome. Então, somente para encerrar não poderia deixar de citar 



alguns nomes de mulheres que fizeram história em nosso país. Rainha Vitória, Anita 

Garibaldi, Princesa Isabel e irmã Dulce. Não somente aclamar ilustres personagens 
mulheres de nossa história por suas grandes obras, mas também aquela, que dentro de seus 

lares, vai vencendo, no dia a dia, as tarefas necessárias no cuidar de seu próximo. Enfim, 

mulheres, que a nossa verdade interior se harmonize com o mundo exterior e nos 

transforme, cada uma, em um sagrado ser feito da chama do poder maior que é o Amor. 
Muito obrigada e boa noite a todos.” A seguir, o Vereador e Presidente da Câmara 

Municipal de Itapira, Sr. Carlos Alberto Sartori, faz a entrega de um buquê de flores a 

Presidenta da Associação Feminina Pró Cidadania, Sra. Cristina Helena Silva Gomes. 

(Aplausos). A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa 

escrita e falada, homenageadas. É um tanto difícil falar sobre as mulheres, mas o que é ser 

mulher? Ser mulher é muito mais do que viver dentro de uma casa. Mulher é administrar. 

Mulher é amar. Mulher é cuidar com carinho e cautela. A mulher de hoje é muito mais do 
que isso. Ela é empreendedora. Ela é empresária e segue dentro dos mais variados ramos do 

comércio. Hoje vejo todas as mulheres como batalhadoras. Elas cuidam do lar, dos maridos 

e filhos. As mulheres batalham dia a dia para melhorar as condições de toda uma sociedade. 

Vejo todas as mulheres como as grandes movimentadoras do mundo. Vejo todas as 
mulheres como grandes empreendedoras. Falo isso com propriedade, pois possuo uma 

excelente mulher dentro de minha casa. Gostaria de finalizar esse discurso com uma frase 

pronunciada pelo Tenente Coronel há pouco tempo. “A importância da mulher é tão grande 

que metade desse mundo todo é mulher e a outra metade é filho de mulher.” Obrigado e 
boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS APARECIDO 

JAMARINO: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, autoridades presentes, 

imprensa escrita e falada, público presente. O prefeito municipal, Sr. Paganini, tinha um 

compromisso inadiável na data de hoje e não pode estar presente, mas sou portador de uma 
mensagem escrita pelo mesmo. ‘Contristado por não comparecer é esta significativa 

homenagem em vista de outros compromissos que pedem a minha presença neste mesmo 

horário, peço licença para, por meio desta mensagem, revelar o quanto julgo de relevante a 

entrega da Medalha de Honra ao Mérito Carmem Ruete de Oliveira. Trata-se, para mim, de 
uma das mais elevadas comendas que o nosso município concede e uma das mais 

importantes exatamente por ser um reconhecimento ao trabalho e a dedicação da mulher 

Itapirense. O Decreto Legislativo nº 254, de autoria da Mesa Diretora da Câmara, elaborado 

em parceria com a Associação Feminina Pró Cidadania, teve a sensibilidade de trazer para 
a palco central das grandes homenagens do município a alma feminina, aquele sentimento 

puro de amor, aquela força de vontade legítima, aquela dedicação integral a família e a 

sociedade e muitos outros aspectos que enobrecem a mulher Itapirense que estão aqui 
lembradas e representadas. Revendo a lista das homenageadas verifiquei, ademais, que aqui 

se se encontram mulheres de variados segmentos e ação. Temos, assim, um espelho fiel de 

nossa cidade. É um retrato do empenho, da coragem e da ação que elas trazem para o seio 

de nossa comunidade com a energia poderosa e transformadora. A todas as homenageadas 
os meus sinceros cumprimentos. A Câmara Municipal de Itapira os meus parabéns por criar 

e manter esta tradição. Com os meus sinceros cumprimentos, subscrevo-lhes. 

Atenciosamente, José Natalino Paganini, prefeito municipal.’ Também gostaria de 

parabenizar a Cristina pela grandiosa iniciativa como Presidenta da Associação Pró 
Cidadania. Também gostaria de parabenizar todas as homenageadas, assim como também 

todas as mulheres que se fazem presentes nesta linda noite. Cristina, como líder do prefeito 

na Câmara Municipal, gostaria de dizer que estamos a disposição de vocês, da Associação e 

das mulheres para podermos criar mais ações a fim de que se possa elevar o papel da 
mulher em nossa sociedade. Como líder do prefeito coloco-me a disposição de todas vocês. 

Muito boa noite a todos e obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL 



DONIZETE LOPES: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, público 

presente, homenageadas, imprensa. Boa noite as mulheres com M maiúsculo. Observei 
atentamente o resumo da biografia das homenageadas. Certamente esses pequenos resumos 

das biografias representam muito pouco de cada história das homenageadas. Tenho certeza 

que um livro não daria para preencher a lacuna de suas histórias, mas acredito que todas 

estão presentes nesta Casa pelo fato de que tiveram uma base e uma família. Através da 
família vocês se formaram verdadeiras cidadãs. Muitas são Itapirenses e outras a nossa 

cidade agarrou com unhas e dentes. Quem ganhou foi a sociedade Itapirense. Vejo que 

vocês representam diferentes segmentos de nossa comunidade, mas todas, sem exceção, 

representam e lutam para formar futuros cidadãos. Então, vejo que essa homenagem em 
vida é muito importante. Cabe ressaltar que os familiares das homenageadas estão presentes 

nesta Casa para também poderem homenagear cada uma de vocês. Muitas vezes somente 

lembramos das pessoas quando elas falecem. Gostaria de parabenizar a Cristina de coração, 

assim como o nosso presidente Carlinhos Sartori. É apenas um começo. Desejo que no 
próximo ano também tenhamos pessoas que pensam como vocês. Devemos partir a luta 

para formarmos uma sociedade melhor. Vocês homenageadas são exemplo de luta. Como 

vereador e cidadão gostaria de agradecer imensamente a oportunidade. São poucas 

palavras, mas palavras vindas do fundo de meu coração. Obrigado por vocês estarem 
presentes nesta Casa na data de hoje. Boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Novamente boa noite a todos. Gostaria 

de saudar a presença dos nobres vereadores que se fazem presentes nesta noite. Ilustríssima 

Senhora Cristina Helena Silva Gomes, demais membros da Mesa, Vereadores, Imprensa, 
homenageadas desta noite e público presente. É com imensa alegria recebê-los nesta noite. 

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 se 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 os esforços 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 254/2013, outorgando a Medalha Carmen 

Ruete de Oliveira às mulheres de destaque e ação nos anos de 2012 e 2013, as quais tenho a 



honra de mencionar seus honrados nomes nesta oportunidade: Antonia Rodrigues dos 

Santos; Aparecida de Fátima Paulino Boto Franklin da Cunha; Carmem Aparecida de 
Godoy; Cleusa Rodrigues Assis Alegra; Denise de Souza Ribeiro; Edite Casanova; Edna 

Andrade Ruiz; Estercita Rogatto Belluomini; Fátima Regina Gonçalves; Josefina Pretel 

Pereira Job; Letícia Maria de Lima; Maria Eunice Rossi Andrade; Maria Odete Aparecida 

Moreira Mello; Maria Ondina Costa Soares; Marlene de Fátima Bitencourt de Oliveira;  
Patrícia Noemia Galano Ayala Abramovich. 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, e principalmente, pelo 

voto dos próprios colegas de trabalho. Diante de tudo que falei só me resta agradecê-las e 

admirá-las. Muito obrigado e parabéns a todos.” A seguir, o Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Itapira, Sr. Carlos Alberto Sartori, solicita a presença das funcionárias deste 
Legislativo Itapirense, Sras. Maria de Fátima Piani Cintra e Edna Aparecida Moreira, 

para que também possam receber às láureas deste plenário. (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. 
 

 

 

 
 


