
Ata da 2ª Sessão Solene, realizada aos 16 de Abril de 2015 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. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO. Isto feito, é realizada a chamada de todos 

os Senhores Vereadores. São convidados para compor a Mesa Principal os Srs: 1º 

Secretário: PEDRO TADEU STRINGUETTI; Prefeito Municipal de Itapira: JOSÉ 

NATALINO PAGANINI; Presidente da Associação Feminina Pró-Cidadania: 

CRISTINA HELENA SILVA GOMES; Presidente da Associação Comercial de Itapira: 

JOSÉ APARECIDO DA SILVA; Reverendo da Igreja Presbiteriana Central de Itapira: 

LUIZ FERNANDO DOS SANTOS; Representante da Santa Casa de Misericórdia de 
Itapira: IRMÃ ODILA; Ato contínuo, o Assessor de Relações Públicas solicita a presença 

no plenário dos vereadores Srs. CARLOS ALBERTO SARTORI, MARCOS PAULO 

DA SILVA, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA e RAFAEL DONIZETE LOPES. 

Ausentes os vereadores Srs. CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, LUIZ ANTONIO 

MACHADO, JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA e JULIANO FELICIANO. 

Da mesma forma são chamadas as homenageadas da noite para que possam se assentar em 

local reservado e especial no plenário, sendo as Sras. Deise Aparecida Cega Fernandes, 

Irmã Ivone Casa Nova, Sônia Regina Ferreira André, Vanda da Silveira Moraes 
Soriani e Vilma Scarpioni Delalana. A seguir, o Assessor de Relações Públicas procede a 

leitura dos OFÍCIOS: Hélia Regina Pichotano: Manifestação de agradecimento pelo 

honroso convite e justificativa de ausência da presente sessão solene. Vereadores César 

Augusto da Silva, Luiz Antonio Machado, Joilson Batista Militão da Silva e Juliano 
Feliciano: Manifestação de agradecimento pelo honroso convite e justificativa de ausência 

da presente sessão solene. 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 MARCOS PAULO DA SILVA 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 cerimonial solicita a presença 

do Sr. Presidente Décio da Rocha Carvalho e a 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. DEISE APARECIDA 

CEGA FERNANDES. (Aplausos). Do mesmo modo, o cerimonial solicita para que o 

Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima, juntamente com a Sra. Cristina Helena Silva 
Gomes e o Sr. Décio da Rocha Carvalho, para que façam a entrega da Medalha Carmem 

Ruete de Oliveira a homenageada Sra. IRMÃ IVONE CASA NOVA. (Aplausos). Ato 

contínuo, o cerimonial solicita para que o Prefeito José Natalino Paganini, juntamente com 
a Sra. Cristina Helena Silva Gomes e o Sr. Décio da Rocha Carvalho, para que façam a 

entrega da Medalha Carmem Ruete de Oliveira a homenageada Sra. SÔNIA REGINA 

FERREIRA ANDRÉ. (Aplausos). A seguir, o cerimonial solicita para que o Vereador Sr. 

Marcos Paulo da Silva, juntamente com a Sra. Cristina Helena Silva Gomes e o Sr. Décio 
da Rocha Carvalho, para que façam a entrega da Medalha Carmem Ruete de Oliveira a 

homenageada Sra. VANDA DA SILVEIRA MORAES SORIANI. (Aplausos). Isto feito, 

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

Cristina Helena Silva Gomes e o Sr. Décio da Rocha Carvalho, para que façam a entrega da 
Medalha Carmem Ruete de Oliveira a homenageada Sra. VILMA SCARPIONI 

DELALANA. (Aplausos). Após a entrega das medalhas e láureas as homenageadas, faz 

uso da palavra a Sra. CRISTINA HELENA SILVA GOMES: “Senhor presidente, 

senhores vereadores, autoridades, público presente e principalmente essas maravilhosas 
mulheres, boa noite. Quero, antes de tudo, falar do prazer de estar aqui acompanhando mais 

uma vez a entrega da medalha Carmem Ruete para essas mulheres, companheiras de luta, 



que não medem esforços para, de um modo geral, contribuir para uma sociedade mais justa 

e humana. Agradeço, mais uma vez, a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Itapira pela 
tarefa quase insuportável de falar em nome da Associação Feminina Pró-Cidadania, nesta 

noite inesquecível, em que essas maravilhosas mulheres são homenageadas. A medalha 

Carmem Ruete, há dois anos instituída de forma oficial pela Câmara Municipal de Itapira, 

surgiu durante um encontro da Associação Feminina Pró-Cidadania, que dentro de suas 
atividades, tinha a necessidade de prestar homenagem para mulheres que se destacam pela 

dedicação por um mundo melhor. O que quer que façamos, onde quer que estejamos, na 

Associação Feminina Pró-Cidadania ou na Entidade Sindical que representamos, sempre 

haverá um caminho a seguir. O nosso, sempre será o Caminho da Liberdade e da Justiça. 
Jamais podemos fechar os olhos para a sujeira do mundo. Jamais podemos deixar de lutar 

pelos que, muitas vezes, sofrem de toda maldade dos mais abastados. Não podemos ignorar 

a fome e a miséria, principalmente a miséria intelectual de algumas pessoas. Isto me 

orgulha ainda mais, por ter sido uma das idealizadoras desta honraria. O mundo não é 
movido por máquinas, mas sim por pessoas, ideias, metas e princípios. Princípios que 

nortearam essas mulheres, merecedoras de tal honraria que leva o nome da brilhante 

Carmem Ruete que em toda sua vida não mediu esforços para ajudar a quem precisava. 

Minhas senhoras, meus senhores. Isto tudo pode parecer um sonho! Mas como diz 
Fernando Pessoa, “O homem é do tamanho do seu sonho.” E o meu sonho é ver uma 

sociedade mais justa. O meu sonho é acabar com toda forma de opressão. Muito obrigada.” 

(Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Prefeito Municipal de Itapira, Sr. JOSÉ 

NATALINO PAGANINI: “Senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Décio da 
Rocha Carvalho. Sra. Presidente da Associação Feminina Pró-Cidadania, Cristina. Srs. 

Vereadores. Srs. Secretários municipais aqui presentes. Senhoras homenageadas. Amigos e 

Amigas. Um grande município se faz com mulheres fortes. Um Estado participativo se faz 

com mulheres participativas. Um país solidário se faz com mulheres solidárias. E esta soma 
de fortaleza, participação e solidariedade é o que vemos aqui, hoje, neste conjunto de 

mulheres que nossa sociedade, através da Câmara Municipal e da Associação Feminina 

Pró-Cidadania, homenageia com a medalha Carmen Ruete de Oliveira. Nossa Câmara 

Municipal tem tido a felicidade, nos últimos anos, de reconhecer com justiça, sobriedade e 
objetividade o trabalho daqueles que colaboram ou colaboraram com o desenvolvimento de 

Itapira. Nesta noite, não é diferente o acerto, desta vez ainda mais equilibrado graças à 

parceria com a Associação Feminina Pró-Cidadania. Sentimo-nos melhor a cada momento 

em que a atuação feminina é reconhecida. Depois de séculos em que a mulher foi vítima de 
preconceitos e injustiças, contra os quais, aliás, continuamos lutando no dia a dia, podemos 

finalmente ver a ação feminina sendo homenageada. Isto, evidentemente, não acontece por 

acaso. Tomemos os exemplos das homenageadas desta noite. Inseriram-se nos destinos de 
Itapira e puseram sua dedicação a favor de nossa gente. Diferentemente daqueles que 

apenas apregoam, mas nada executam, elas, às vezes até mesmo silenciosamente, souberam 

fazer a diferença. Não se dedicaram a um mero farfalhar de críticas. Não criaram propostas 

inócuas apenas para armar um simulacro de participação. Não ficaram à margem do tempo 
enquanto a história acontecia. Nada disso. Deise Aparecida Cega Fernandes, Irmã Ivone 

Casa Nova, Sônia Regina Ferreira André, Vanda da Silveira Moraes Soriani e Vilma 

Scarpioni Delalana puseram-se em marcha, colocaram-se à frente da comunidade, agiram, 

atuaram. Exerceram, enfim, a cidadania em sua mais perfeita tradução e harmonia. Sejam 
elas o exemplo de que todos nós precisamos no nosso dia a dia. Muito Obrigado.” 

(Aplausos). A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: 

“Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, público presente, homenageadas. Essas 

mulheres são guerreiras e merecem todo respeito de nossa sociedade. Agradeço a todas pela 
atenção e importante trabalho que desenvolvem em nossa sociedade. Algumas delas pude 

conhecer há muito tempo. Itapira somente tem a agradecer. Muito obrigado.” (Aplausos) A 



seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite 

senhor presidente, senhores vereadores, público presente, imprensa escrita e falada, 
homenageadas. Falar de pessoas valorosas é muito difícil. Tive o privilégio de trabalhar 

com a Deise na área da Saúde. Sempre buscou recursos e conhecimento. Também gostaria 

de parabenizar as demais homenageadas e dizer que Itapira agradece, e muito, o trabalho de 

vocês. É muito gratificante poder homenageá-las. Parabéns e Obrigado. (Aplausos) A 
seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa 

noite senhor presidente, senhores vereadores, púbico presente, imprensa escrita e falada, 

homenageadas. Gostaria de cumprimentar todas as mulheres em nome de minha noiva 

Suzana. É um momento muito importante e gratificante. Muitas vezes essa Casa serve para 
discussão, debates acirrados, defesa de ideias, mas momentos como esse são muito 

gratificantes. Vocês, homenageadas, merecem todo respeito de nossa cidade. Itapira  

somente tem a agradecer com o trabalho de vocês. São mulheres que levam consigo a fibra 

e amor. Vocês representam as mulheres trabalhadoras e dedicadas. A entrega dessa 
medalha é muito mais do que um ato individual de vocês. É o reconhecimento da essência 

feminina. Parabéns a todas vocês. Obrigado. (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite senhor presidente, senhores 

vereadores, público presente, imprensa escrita e falada, homenageadas. Gostaria de fazer 
uma menção: Quando se homenageia uma mulher, nós homens devemos fazer uma análise 

bastante criteriosa porque em pleno ano de 2015 a nossa sociedade ainda não reconhece o 

valor das mulheres. A nossa sociedade ainda é machista, haja vista as diferenças que ainda 

existem com relação a jornada de trabalho, remuneração e, principalmente, o 
reconhecimento que cada mulher merece. Gostaria de parabenizar e agradecer a presença 

de todas as homenageadas da noite. Vocês merecem todo respeito de nossa sociedade. É 

muito gratificante poder fazer uma singela homenagem a vocês. Fazer essa homenagem em 

vida não tem preço. Parabéns e obrigado.” (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o 
Presidente da Câmara Municipal de Itapira, Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Boa 

noite a todos, novamente! Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal José Natalino Paganini; 

Ilustríssima Sra. Sônia de Oliveira Marques Paganini, presidente do Fundo Social de 

Solidariedade do nosso município; Ilustríssima Senhora Cristina Helena Silva Gomes, 
presidente da Associação Feminina Pró Cidadania, demais membros da Mesa, Vereadores, 

Imprensa, homenageadas desta noite e público presente. Peço licença para rapidamente 

dizer algumas palavras sobre a ocasião de hoje em que alegremente cumprimos uma 

determinação legal, homenageando essas dignas mulheres que se destacaram por suas 
performances no Município de Itapira. Reconhecendo o esforço das mulheres, 

principalmente daquelas que se destacam por suas ações em nossa sociedade, a Câmara 

Municipal de Itapira, em Conjunto com a Associação Feminina Pró Cidadania, aprovou, 
por unanimidade dos votos dos nobres vereadores, o Decreto 265, outorgando a Medalha 

Carmen Ruete de Oliveira às mulheres de destaque e ação no ano de 2014 e 2015, as quais 

tenho a honra de mencionar seus honrados nomes nesta oportunidade: Deise Aparecida 

Cega Fernandes; Irmã Ivone Casa Nova; Sônia Regina Ferreira André; Vanda da Silveira 
Moraes Soriani e Vilma Scarpioni Delalana. Gostaria de dizer que vocês são mais que 

merecedoras desta singela, porém, significativa homenagem. A independência feminina não 

está ligada à 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 

alguma, 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. Portanto, é indiscutível a importância da mulher em nossa sociedade. São admiráveis 

os esforços desprendidos por elas na busca por seu espaço, por respeito à sua existência 



proativa, por seus direitos civis, por sua atuação no mercado de trabalho, na família, na 

política e em outras esferas da sociedade. É igualmente inegável que a luta do gênero tem 
alcançado resultados expressivos. É justamente neste cenário e, sobretudo, reconhecendo a 

força da mulher Itapirense que a Câmara Municipal realiza esta homenagem. Através da 

parceria com a Associação Feminina Pró Cidadania, a quem eu quero muito agradecer, 

podemos homenagear as mulheres que se destacaram dentro de suas respectivas áreas de 
atuação. A mulher Itapirense tem contribuído fortemente para o desenvolvimento e o 

progresso da nossa terra, razão pela qual saudamos efusivamente as representantes do sexo 

feminino de nossa cidade. Tanto no lar quanto nas atividades políticas, administrativas e 

empresariais, a mulher é essencial nas relações humanas, em especial nos tempos atuais, 
quando se destaca de forma extraordinária em todos os campos de atividades, seja pela 

sensibilidade ou pela grandeza de seus atos. Mãe, esposa, companheira de todas as horas, a 

mulher representa fator de extrema importância para o convívio harmonioso entre os 

homens, a perfeita formação de nossos jovens e crianças, além de representar uma força de 
trabalho de infinita grandeza. As ações diárias dessas mulheres e esse reconhecimento, 

trazem a certeza de que vocês podem cada vez mais conquistar espaço, trabalhando em prol 

da nossa comunidade. A mulher é responsável por gerar a vida e foi escolhida por Deus 

para essa nobre missão. Hoje, com muita garra e determinação, as mulheres estão 
conseguindo assumir um papel preponderante na sociedade de um modo geral, tanto é 

verdade que hoje temos uma presidente mulher. Por fim, gostaria de lembrar que vocês 

recebem nesta noite, a Medalha de Honra ao Mérito, com o nome de uma grande mulher e 

benemérita empresária, Carmen Ruete de Oliveira, uma senhora bondosa e trabalhadora, 
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. 

Diante de tudo, só me resta parabenizá-las, agradecê-las e admirá-las. Muito obrigado e 

parabéns a todas!”(Aplausos) A seguir, a Sra. VANDA DA SILVEIRA MORAES 

SORIANI agradece a homenagem deste Poder Legislativo em nome das demais 

homenageadas, assim como a presença de todos que se marcam presença nesta solenidade. 

(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. 


