
Ata da 1ª Sessão Solene, realizada aos 20 de Março de 2019, para a outorga às 

homenageadas, a Medalha de “HONRA AO MÉRITO CARMEM RUETE DE 

OLIVEIRA”. Iniciando a Sessão, o cerimonial solicita, para compor a Mesa, a presença da 

Vereadora Sra. Marisol de Fatima Garcia Raposo. Isto feito, é realizada a chamada de todos 

os Senhores Vereadores para a composição do Plenário. Ausentes os Vereadores 

ANTONIO MARANGONI NETO, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, DIRCEU DE 

OLIVEIRA, ELISABETH DONISETE MANOEL, LUAN DOS SANTOS 

ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA e 

RAFAEL DONIZETE LOPES. São convidados para compor a Mesa Principal os Srs: 

Carlos Alberto Sartori, 1º Secretário da Câmara Municipal de Itapira, José Natalino 

Paganini, Prefeito Municipal de Itapira, Sra. Cristina Helena Silva Gomes, Presidenta da 

Associação Feminina Pró Cidadania, Jurgen Bochat, Provedor da Santa Casa de 

Misericórdia de Itapira e Ariovaldo Risolla, ex-vereador de Itapira. Ato contínuo, são 

chamadas as homenageadas da noite para que possam se assentar em local reservado e 

especial no plenário, sendo as Sras. Joana de Moraes Raimundo, Mafalda Franceschini 

Ranzatto, Maria Conceição dos Santos Peluzi, Solange Batista do Prado Vieira, 

Rosana Avelina Oliveira Preto da Silva, Vera Marilza de Souza Vomero e Maria Elisa 

Ranzatti. A seguir, o cerimonial procede a leitura dos OFÍCIOS: Luan dos Santos 

Rostirolla: Agradecimento pelo honroso convite e justifica de ausência devido a 

compromissos anteriormente agendados. Maurício Cassimiro de Lima: Agradecimento 

pelo honroso convite e justifica de ausência devido a compromissos anteriormente 

agendados. Luis Hermínio Nicolai: Agradecimento pelo honroso convite e justifica de 

ausência devido a compromissos anteriormente agendados. Rafael Donizete Lopes: 

Agradecimento pelo honroso convite e justifica de ausência devido a compromissos 

anteriormente agendados. Elisabeth Donisete Manoel: Agradecimento pelo honroso 

convite e justifica de ausência devido a compromissos anteriormente agendados. Dirceu de 

Oliveira: Agradecimento pelo honroso convite e justifica de ausência devido a 

compromissos anteriormente agendados. César Augusto da Silva: Agradecimento pelo 

honroso convite e justifica de ausência devido a compromissos anteriormente agendados. 

Antonio Marangoni Neto: Agradecimento pelo honroso convite e justifica de ausência 

devido a compromissos anteriormente agendados. Após a leitura dos Ofícios, o cerimonial 

registra as honrosas presenças dos Srs: Tiago Fontolan Batista, Vereador Licenciado e 

Secretário Municipal de Governo, Cláudio Silvestrin, Secretário da Saúde, Dr. Ariovaldo 

Risolla, Ex-vereador de Itapira, Sr. Célio Altafini, Presidente da Associação Comercial e 

Empresarial de Itapira e Sra. Fábia Maria Santos, Gerente do SENAC de Itapira. Após o 

cerimonial citar as demais autoridades presentes, a Sra. Presidenta, invocando a proteção de 

Deus, declara aberto os trabalhos da presente Sessão e solicita ao Vereador Sr. Carlos 

Alberto Sartori para que leia um trecho da Bíblia Sagrada. A seguir, a Sra. Presidenta 

solicita a execução do Hino Nacional. Continuando os trabalhos, a Sra. Presidenta solicita 

do 1º Secretário para que proceda a leitura dos históricos das homenageadas. Após a leitura 

dos históricos das homenageadas, o cerimonial solicita a presença da Sra. Presidenta 

Marisol de Fatima Garcia Raposo 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 a Presidenta Sra. Marisol de Fatima Garcia Raposo, juntamente com a Sra. 



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

Oliveira a homenageada Sra. Joana de Moraes Raimundo. (Aplausos). Do mesmo modo, 

o cerimonial solicita para que a Presidenta Sra. Marisol de Fatima Garcia Raposo, 

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

Carmem Ruete de Oliveira a homenageada Sra. Mafalda Franceschini Ranzatto. 

(Aplausos). Ato contínuo, o cerimonial solicita para que a Presidenta Sra. Marisol de 

Fatima Garcia Raposo, juntamente com a Sra. Cristina Helena Silva Gomes, para que 

façam a entrega da Medalha Carmem Ruete de Oliveira a homenageada Sra. Maria 

Conceição dos Santos Peluzi. (Aplausos). A seguir, o cerimonial solicita para que a 

Presidenta Sra. Marisol de Fatima Garcia Raposo, juntamente com a Sra. Cristina Helena 

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

homenageada Sra. Solange Batista do Prado Vieira. (Aplausos). Isto feito, o cerimonial 

solicita para que a Presidenta Sra. Marisol de Fatima Garcia Raposo, juntamente com a Sra. 

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

Oliveira a homenageada Sra. Rosana Avelina Oliveira Preto da Silva. (Aplausos). Do 

mesmo modo, o cerimonial solicita para que a Presidenta Sra. Marisol de Fatima Garcia 

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

Medalha Carmem Ruete de Oliveira a homenageada Sra. Vera Marilza de Souza Vomero. 

(Aplausos). Ato contínuo, o cerimonial solicita para que a Presidenta Sra. Marisol de 

Fatima Garcia Raposo, juntamente com a Sra. Cristina Helena Silva Gomes, para que 

façam a entrega da Medalha Carmem Ruete de Oliveira a homenageada Sra. Maria Elisa 

Ranzatti. (Aplausos). Após a entrega das medalhas e láureas as homenageadas, faz uso da 

palavra a Sra. CRISTINA HELENA SILVA GOMES: “Boa noite a todos. Em primeiro 

lugar quero parabenizar cada uma das mulheres. Agradeço a presença do prefeito nesta 

noite muito importante. Também agradeço a presença de todos que se fazem presentes. 

Muitos me questionaram o porquê as mulheres que foram homenageadas no ano passado 

estavam sendo homenageadas novamente nesse ano. Foi uma luta. Passamos por várias 

fases desde que esse tipo de homenagem fosse concretizada nesta Casa. Quero agradecer o 

presidente desta Casa pelo empenho e dedicação. Esse evento é um marco nos anais da 

história de Itapira. É por esse motivo que novamente indicamos as mesmas mulheres do 

ano passado. A história delas todos já conhecem. As homenageadas se destacam em vários 

segmentos de nossa sociedade. Já tive o prazer de trabalhar com algumas delas. São 

mulheres de luta e de guerra. Quero deixar os meus parabéns a todas vocês. Vocês são 

exemplo para todos. Vamos batalhar por políticas públicas que defendam nossas mulheres. 

Sempre devemos estar de mãos dadas ajudando essas guerreiras. Parabéns a todas. 

Obrigada. (APLAUSOS) A seguir, faz uso da palavra o Sr. ARIOVALDO RISOLLA: 

“Boa noite a todos. A bem da verdade gostaria de homenagear essas maravilhosas mulheres 

e que pena essas palavras pobres não digam o gesto tão nobre dessas mulheres queridas. 

Para lhes agradecer seria preciso converter em luz para ser sentida. Existe um velho jargão 

que diz que o falar é prata e o calar é outro. Eu gostaria de ficar com a prata e falar do que 

ficar com o ouro e me calar. Peço a Deus, todo poderoso e onipotente, que ilumine minha 

mente nesta noite para poder homenagear essas maravilhosas senhoras. Hoje vamos falar 

um pouco sobre o que seria felicidade. Desde quando a humanidade se concentrou na 

natureza visível para a natureza interior, a poesia, a ciência e a religião, debruçadas e 



inclinadas sobre o coração humano, envolve o impenetrável problema esgotando em vão a 

sagacidade, inspiração e eloquência. Todas as influências que compõem a alma 

contraditória do homem, que obscurece ou explicam, regeneram ou degradam, os 

sentimentos que fortalecem ou deprimem, que criam ou destroem, aqueles que repelem ou 

encantam vão passando sucessivamente pelo fundo misterioso do vaso onde a humanidade 

bebe desde a sua formação. Em meu simples modo de entender a felicidade nada mais é do 

que a doçura do bem sem a entrega de remuneração. A nossa felicidade consiste na 

felicidade alheia generosamente criada por um ato nosso. Deixo meus parabéns a todas 

vocês pelo trabalho desenvolvido e pela honestidade e amor naquilo que desempenharam. 

Parabéns. (APLAUSOS) A seguir, faz uso da palavra o Sr. JURGEN BOCHAT: “Boa 

noite a todos. Gostaria de agradecer o convite desta Casa. Estou muito feliz em estar 

presente nesta sessão solene. Queria parabenizar a Marisol e a Cristina, pois elas me 

resgataram para estar presente nesta solenidade. Faço parte da Procuradoria Especial da 

Mulher com muito orgulho. Não poderia deixar de parabenizar as homenageadas da noite. 

Não sou um palestrante nato, mas gostaria de agradecê-las de coração pelo trabalho que 

todas desenvolvem. O que vocês fazem é para beneficiar toda a população de Itapira. 

Parabéns.” (APLAUSOS) A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS 

ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Saúdo a presença de todos em nome da 

presidenta desta Casa, professora Marisol. Nesta oportunidade também queria parabenizar 

todas as homenageadas da noite. Que neste dia tão importante todas se sintam 

homenageadas. Essa homenagem tem o nome de uma grande mulher de nossa cidade. Ela é 

exemplo de garra e dedicação. Com referência as homenageadas da noite, digo que estive 

lendo atentamente os currículos das mesmas. Fico muito orgulhoso em poder saber que 

mulheres desse porte trabalham em prol a nossa população. Sabemos do carinho dedicado 

às pessoas, além do trabalho realizado. É uma singela homenagem, mas de grande 

reconhecimento para com vocês. Que Deus as ilumine sempre no dia a dia. Que sejam 

felizes e que vocês continuem praticando o bem para com os menos favorecidos pela sorte. 

Parabéns.” (APLAUSOS) A seguir, faz uso da palavra o Prefeito Municipal Sr. JOSÉ 

NATALINO PAGANINI: “Boa noite a todos. Com muita alegria e responsabilidade 

parabenizo a todas as homenageadas da noite. Agradeço a presença de todos nesta noite tão 

importante. Nesse momento vou passar para vocês duas mensagens. Uma delas é específica 

para as mulheres. É o mês das mulheres. Já participamos de vários eventos comemorativos 

ao mês da mulher e todos eles falam do principal problema que as mesmas estão 

enfrentando nos dias atuais, ou seja, a violência doméstica. Como combatê-la? A lei existe. 

Nada melhor do que você apresentar exemplos e fatos de como tratar a mulher. Tenho três 

mulheres em minha vida. A primeira é a Natalina Soliani Aparecida Paganini. Ela é minha 

mãe. Lembro-me de como meu pai tratava a minha mãe. Tratava com todo carinho, 

simplicidade e humildade. Nos dias de hoje vejo o mesmo tratamento. Vejo a proteção de 

meu pai para com minha mãe. Casei-me com 26 anos com a Sônia Maria Marques 

Paganini. Convivi com ela 45 anos. Sempre houve companheirismo, carinho e amor. Ela 

me deixou e sempre vou continuar com respeito e amor. Desse casamento veio a Juliana de 

Oliveira Paganini. Hoje ela é meu braço direito e minha companheira. Ela é tudo de bom. A 

melhor forma que existe para tratar as mulheres é seguir esses exemplos. Meu pai com 93 

anos de idade cuida muito de minha mãe. O segundo assunto é relacionado as 



homenageadas da noite. Deixo meus parabéns e meus sinceros agradecimentos pelo 

trabalho que vocês realizam. Que Deus continue abençoando todas vocês. Parabéns. 

(APLAUSOS) A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA 

GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos e a todas, novamente! Excelentíssimo Sr. Prefeito 

Municipal José Natalino Paganini; Ilustríssima Senhora Cristina Helena Silva Gomes, 

presidente da Associação Feminina Pró Cidadania, demais membros da Mesa, Vereadores, 

Imprensa, internautas, 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. 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, empresariais e também na política. 

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 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. 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. 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 contribuiu e ainda contribui 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, faz uso da 

palavra a Sra. ROSANA AVELINA OLIVEIRA PRETO DA SILVA: “Boa noite a 

todos. Fui nomeada entre as homenageadas da noite para falar. Agradeço a presença de 

todos nesta solenidade. Há um ano atrás parei para refletir qual seria o nosso objetivo. O 



nosso trabalho envolve muito amor. O amor faz com que nós superemos os obstáculos do 

dia a dia. Estamos na luta. Colocamos muito amor em tudo o que fazemos. Não é somente 

ter o diploma ou o trabalho. Realmente é acordar todos os dias com essa fé no coração e 

saber que vai ser mais um dia de luta. O melhor agradecimento não passa pelas palavras, 

mas sim pelas ações. Nós mulheres somos capazes de engrandecer através de nossa fibra e 

amor. Parabenizo todas as homenageadas da noite pela garra e determinação. Estou muito 

orgulhosa em poder fazer parte dessa homenagem. Obrigada.” (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, das 

homenageadas, do público que prestigiou os trabalhos desta noite, da imprensa escrita e 

seus colaboradores, internautas, os funcionários da Casa, e declaro encerrados os trabalhos 

da presente sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA.  


