CAMARA MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA 16a SESSÃO SOLENE DE 2015
DATA DE REALIZAÇÃO: 30 DE NOVEMBRO
LOCAL: Hotel Vila Santo Agostinho
Rua Vitório Panúncio, 200 Jardim Sevilha

ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃ BRAGANTINA À
SRA. ROSÂNGELA SILVEIRA DE AZEVEDO LEME

Às 20h25 do dia 30 de novembro de 2015, sob a coordenação da
mestre de cerimônias, Jaqueline Montoya Mariano, do Departamento de
Comunicação Institucional, teve início a sessão para, nos termos do Decreto
Legislativo n° 06, de 23 de setembro de 2015, oriundo de projeto do vereador Noy
Camilo, ser concedido o título de "Cidadã Bragantina" à Sra. Rosângela Silveira
de Azevedo Leme, pelos relevantes serviços prestados ao município.
Compareceram os vereadores Antônio Bugalu, José Gabriel Cintra Gonçalves,
Miguel Lopes, Pe. Juzemildo, Rafael de Oliveira, Rita Valle e Valdo Rodrigues. Foi
justificada a ausência dos vereadores Gislene Bueno (Gi), Jorge Luis Martin (do
Proerd), Leonel P. Arantes (Léo) e Paulo Mário Arruda de Vasconcellos, assim
como do edil Marcus Valle, que estava participando de missa de sétimo dia de
sua mãe, Sra. Maria Benedicta Leme Valle. Foram registradas mensagens de
cumprimentos à homenageada, enviadas por Luiz Fernando Teixeira, deputado
estadual, e Dom Sérgio Aparecido Colombo, bispo da diocese de Bragança
Paulista. A Mesa de Honra ficou assim composta: vereadora Fabiana Alessandri,
1 a vice-presidente da Mesa Diretora da Casa; vereadores Noieraldo de Souza
Camilo e Natanael Ananias, respectivamente, 1° e 2° secretários da Mesa
Diretora da Casa; Sra. Huguette Theodoro da Silva, prefeita em exercício e
secretária de Educação da Estância de Bragança Paulista; Dr. Fernão Dias da
Silva Leme, prefeito, em gozo de férias, da Estância de Bragança Paulista; Sra.
Eleonora Menicucci de Oliveira, ex-ministra da Secretaria Especial de Políticas
para as Mulheres e atual secretária-executiva do Ministério das Mulheres,
Igualdade Racial e Direitos Humanos; Dr. Gilberto Lemos, desembargador do
Tribunal de Justiça de São Paulo; Dr. José Henrique Ventura, delegado seccional
de Bragança Paulista; Dr. Jorge Tosta, juiz de Direito em São Paulo; Sr. Luiz
Marinho, prefeito de São Bernardo do Campo; Sra. Therezinha das --Graças
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Silveira Peçanha, prefeita de Piracaia; e Sr. Beto Trícoli, ex-deputado estadual e
ex-prefeito de Atibaia; e a homenageada Sra. Rosângela Silveira de Azevedo
Leme. Consignados os ritos iniciais, a presidente da solenidade, vereadora
Fabiana Alessandri, proferindo a invocação regimental, declarou abertos os
trabalhos da sessão solene e, ato contínuo, nos termos da Resolução n°
06/2004, o Segundo Secretário procedeu à leitura de mensagem da Bíblia. Foi
lido poema sobre o Hino Nacional Brasileiro, o qual, logo em seguida, foi
entoado pelos presentes. Na sequência, foi feita a leitura do inteiro teor do
decreto que deu origem à homenagem: "Decreto Legislativo n° 6, de 23 de
setembro de 2015. Dispõe sobre concessão de título honorífico. O presidente da
Câmara faz saber que a Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista
aprova e a presidência promulga o seguinte decreto legislativo: Fica concedido à
Sra. Rosângela Leme, natural de Joanópolis (SP), pelos relevantes serviços
prestados ao município, o título de Cidadã Bragantina. Justificativa: A concessão
do título de cidadão é uma prerrogativa do Poder Legislativo em reconhecimento
àquelas pessoas que, não obstante o fato de terem nascido em outras
localidades, têm sua vida ligada de forma positiva e marcante à comunidade onde
vivem. Rosângela Silveira de Azevedo Leme é nascida em Joanópolis (SP), filha
de Manoel Machado de Azevedo e Geny Silveira de Azevedo. Nona filha de uma
mília de 12 irmãos, é casada com Fernão Dias da Silva Leme desde 5 de junho
e 1993. Dessa união nasceram os filhos: Juba e Lucas. Ela é graduada em
direito pela Universidade São Francisco e atuou profissionalmente desde o ano de
1981, em vários setores. Em 1990, aprovada em concurso público do Poder
Judiciário passou a atuar no Fórum de Bragança Paulista — 2a e 4a Varas
Criminais, como Escrevente. Em 1991, aprovada em concurso público da
Secretaria de Segurança Pública, atuou nas delegacias de Joanópolis, Nazaré
Paulista e Atibaia como escrivã até o ano de 2000. No período 2000 a 2012,
atuou como Encarregada do Centro de Inteligência Policial da Delegacia
Seccional de Polícia de Bragança Paulista, onde por diversas vezes acumulou a
função de chefe dos Escrivães; atuou no Necrim (Núcleo de Conciliação Criminal)
e na DIG (Delegacia de Investigações Gerais e Plantão Policial). Devotada ao
trabalho e aos estudos, sempre buscou cursos de aperfeiçoamento e
especializações, tais como: Legislação de Trânsito (Unicamp), armamento e tiro,
informática, retrato falado e representação facial humana, dentre outros, para seu
crescimento pessoal e profissional. Desde fevereiro de 2013 atua como
presidente do Fundo Social de Solidariedade de Bragança Paulista. Sempre
diante de grandes desafios busca a realização de diversos eventos e ações para
possibilitar à população bragantina crescimento profissional, melhora na
autoestima, busca de autonomia e a possibilidade de empreender, etc. Pr9moçãOATA DA 16a SESSAO SOLENE DO EXERCICIO DE 2015
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e continuidade de campanhas de arrecadação de agasalhos (57 mil peças em
2013; 40mil em 2014; 50 mil em 2015); alimentos e brinquedos (30 mil unidades
em 2013 e 40 mil em 2014). Realização de diversos eventos para captação de
recursos, permitindo a melhoria das instalações e dos serviços prestados pelo
Fundo Social. Instalação de dois Centros de Captação Profissional, com
acessibilidade e melhor localização e ainda a inauguração de um terceiro, para
realização de cursos profissionalizantes e de geração de renda. Parcerias com
Senai, Senac, Instituto Federal, Etec Atibaia, Sindicato Hoteleiro para promoção
de cursos de capacitação profissional. Realização de convênio com o Governo
Federal, por meio da adesão do município ao Pronatec, permitindo a oferta de
mais de duas mil vagas em cursos profissionalizantes. Realização de convênio
com o Governo Estadual, para instalação do Polo Regional da Escola da
Construção Civil no Parque Dr. Fernando Costa, promovendo cursos de Pedreiro,
Assentador de Pisos e Azulejos e Encanador. Execução de projeto intersetorial de
qualificação profissional, inclusão social, geração de renda e empregabilidade,
com as Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Social e de
Agronegócios, capacitando aproximadamente nove mil pessoas. Pela inegável
contribuição da Sra. Rosângela Leme para com o município bragantino torna-se
irrefutável a concessão da presente honraria. Casa do Poder Legislativo.
Vereador Noy Camilo." Na sequência, foi exibido vídeo-documentário sobre a
homenageada. Para proferir o discurso inicial, foi convidado o vereador Noy
Camilo, autor da homenagem. Após saudar os presentes, o vereador fez a
seguinte manifestação: "Rosângela Leme, minha amiga, confesso a você que
estou emocionado. Mas é com muita alegria que prestamos esta justa
homenagem à nossa querida primeira-dama Rosângela Leme, por meio da
honraria máxima que o Poder Legislativo pode conceder: o título de cidadão
bragantino. A homenageada vem se destacando pela atuação exemplar nas
causas da sociedade bragantina, na condição de primeira-dama e presidente do
Fundo Social de Solidariedade Municipal, desenvolvendo diversos trabalhos de
relevante interesse público em prol da comunidade. É esposa, é mãe, é
profissional, é de uma generosidade que nunca vi, uma gentileza de quem a
conhece no seu dia a dia que não dá para falar, uma capacidade no seu trabalho,
uma humildade invejável — uma inveja saudável, viu, Rosângela. Você é uma
pessoa de múltiplas facetas de um só ser: mulher, Rosângela Leme. Você é tudo
isso e muito mais. Esposa companheira, presente nos momentos mais difíceis,
mãe amorosa — né, Luquinha — e profissional competente, qualidades essas que
descrevem o seu modo de ser e de agir. Ser mulher é ter de provar todos os dias
que se é capaz de assumir responsabilidades, superar desafios e assumir
responsabilidades. Superar desafios essa homenageada faz todos os dias no-ATA DA 168 SESSÃO SOLENE DO EXERCÍCIO DE 2015
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Fundo Social; se destaca, por representar com dignidade a população de nossa
cidade. Você, Rosângela, é um ser realmente iluminado por Deus. Nunca vi,
nunca vi uma só pessoa falar mal de Rosângela — ou de Rô, como assim a
chamamos no nosso dia a dia. Você, Rosângela, é um ser iluminado, é uma
estrela que brilha, a cada dia, com seu jeito de tratar as pessoas, com seu jeito
humilde de conduzir cada coisa a que você se dedica, seja ela no Fundo Social,
no seu dia a dia, na profissão, na polícia, onde você estiver. Esse seu jeitinho
sereno, meigo de ser, conquista a todos nós. Mas, neste momento — eu sei que
tem muitas pessoas de Joanópolis, seus irmãos, seus familiares estão aqui — eu
quero pedir licença a vocês, joanopolenses, porque a comunidade de Bragança
Paulista se sente honrada por contar com a sua mais nova cidadã bragantina:
Rosângela Leme. Que Deus a ilumine, que Deus a proteja cada vez mais, porque
nós, seus amigos, os verdadeiros amigos, precisamos de você a cada dia, seu
filho que está ali, a Juba — que está muito longe, mas tenho certeza que o coração
dela está aqui nesta homenagem. Obrigado, Rosângela, por tudo que você tem
feito, tanto na polícia quanto no Fundo Social, por tudo que você fez pela
população. Obrigado, de coração, deste grande amigo a essa pessoa que você é.
Obrigado a todos." Ao encerrar seu pronunciamento, o vereador Noy Camilo
presenteou a Sra. Rosângela com tela do artista Delmer, que retrata o rosto da
homenageada e cuja obra integrará a galeria de imagens das presidentes do
undo Social de Solidariedade do Município, conforme informado no cerimonial.
esse momento, foi registrada a chegada do vereador Marcus Valle na
solenidade. Em seguida, manifestou-se o vereador Antônio Bugalu, o qual, após
s cumprimentos iniciais, registrou: "É um orgulho para mim, também, estar aqui
hoje, dando esse título de cidadã para uma mulher exemplar, uma mulher que
sabe falar com todo mundo, falar meigo, dizer o que nós estamos precisando, o
que ela pode fazer. Então, para nós, é um orgulho muito grande. Como ela não
gosta que a chame de primeira-dama — mas é uma primeira-dama, maravilhosa,
por sinal — parabéns. E que Deus ilumine você e toda a sua família, e que todos
que trabalham com você sabem o quanto que você faz para essa população
bragantina. Tem coisas que nunca ninguém pensava que Bragança ia ter e,
graças a Deus, com essa mulher que Deus iluminou, vai fazer muito por nossa
Bragança. Parabéns, Rosângela. Que Deus a ilumine. Obrigado a todos e uma
boa noite." Ato contínuo, usou da palavra o vereador Pe. Juzemildo, que, durante
a saudação aos presentes, pediu à ex-ministra e atual secretária-executiva do
Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Sra. Eleonora
Menicucci de Oliveira, que transmita seu abraço à presidenta Dilma e lhe peça
abertura de vaga em sua agenda para receber a primeira-dama Rosângela Leme.
Na sequência, o vereador proferiu o seguinte discurso: "É uma data m
ATA DA 16a SESSÃO SOLENE DO EXERCÍCIO DE 2015

970

PS

CAMARA MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

especial para Bragança poder conceder essa honraria a você. A Rosângela
representa a simplicidade de alguém que acreditou e acredita na cidade de
Bragança, de quem se dispôs a servir com duas palavras muito simples: de forma
dedicada e delicada. Dedicada porque se entrega totalmente, para fazer o que é
melhor pela nossa população e pela nossa cidade; delicada porque não quer
aparecer — e não precisa aparecer. A sua capacidade de servir está muito acima
do seu ego, a sua entrega está muito acima de qualquer manifestação que se
possa conceder a seu respeito, porque você faz com amor, você faz com carinho,
você se entrega de verdade em favor dessa comunidade, e você tem o
reconhecimento dessa comunidade. Por isso, você nos orgulha; nos orgulha
porque serve se doando e convocando todos a viverem a mesma experiência
fraterna. O Fundo Social vive, hoje, essa experiência solidária de quem acredita
em um projeto e de quem a ele se entrega. E você envolve tanto as pessoas e
acolhe a tantos com tanto amor que encanta cada um de nós. Que nós
possamos, Rosângela, sempre imitar essa sua disponibilidade, esse seu carinho.
Que esse título seja para Bragança um marco daqueles que querem servir com
amor e que nós aprendamos a imitar, simplesmente, esse gesto da entrega e da
dedicação. Que Deus a abençoe muito, abençoe toda a sua família, todo o seu
trabalho, e abençoe a cada um de nós, para que continuemos a trabalhar para
fazer uma cidade melhor. Boa noite e obrigado a todos." Continuando, também se
manifestou o vereador Natanael Ananias, que, depois de apresentar suas
saudações aos presentes, assim discursou: "Rosângela, eu não poderia deixar de
estar aqui nesta noite e de usar esta palavra, para estar pedindo a Deus a sua
bênção sobre a sua vida, sobre essa mulher virtuosa, a qual li no começo da
sessão, que diz: 'quem achará?' Primeiramente, Fernão Dias a achou; em
segundo lugar, deu-nos de presente, a Bragança Paulista, e através do seu
trabalho tem feito muitas obras valorosas para a nossa cidade. A palavra de Deus
nos diz que se as nossas obras, elas forem de palha, de feno ou de madeira, elas
se queimarão facilmente e só restarão as cinzas para serem levadas pelo vento.
Mas, se elas forem de ouro, elas também se queimarão, mas serão purificadas e
brilharão cada vez mais. Eu tenho certeza que o seu trabalho tem sido provado no
fogo e tem mostrado brilho, para que nesta noite todos nós reconheçamos o seu
grande valor, a importância que você tem para o nosso município. E se nós,
humanos, cheios de falhas e de limitações, sabemos reconhecer um pouco
daquilo que você tem feito, imagine o nosso Deus, que é soberano e é o justo juiz.
Com certeza ele retribuirá sobre a sua vida com as mais ricas bênçãos dos céus."
Na sequência da solenidade, foi convidada a usar da palavra a Sra. Sra.
Eleonora Menicucci de Oliveira, que assim se pronunciou: "Boa noite a todas e
a todos. Eu quero, em especial, cumprimentar a homenageada, a delegad
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Rosângela Leme, em nome da presidenta Dilma, em nome de todas as mulheres
do governo federal. E como titular da pasta de política para as mulheres, do
governo federal, eu também a cumprimento em nome de todas as mulheres
brasileiras. Eu quero cumprimentar, também a prefeita em exercício, vice-prefeita,
Sra. Huguette Theodoro, a vereadora e vice-presidente da Câmara Fabiana
Alessandri; em nome dela e do vereador Noy Camilo, proponente desta
homenagem, eu cumprimento a todos e a todas as vereadoras aqui presentes.
Cumprimento o prefeito Fernão Dias e, em nome dele e do meu amigo e
companheiro prefeito Marinho, de São Bernardo do Campo, eu cumprimento a
todos e a todas as prefeitas aqui presentes. Eu, depois de tudo o que foi dito e do
que nós vimos no vídeo, eu terei muito pouco a dizer. Agora, tem três coisas que
eu quero afirmar aqui, reafirmar: - eu gravei um vídeo pra passar aqui, caso eu
não pudesse vir — primeiro, que a história da Rosângela reflete, ela reproduz a
história de todas as mulheres anônimas e guerreiras do nosso país. A segunda
questão é que a história dela, como delegada — e eu, atualmente... atualmente
não, de uns tempos pra cá, eu tenho lidado muito com as delegadas de Defesa
dos Direitos das Mulheres no Brasil inteiro, e eu quero dizer, Rosângela, que
você, sem dúvida nenhuma, é um exemplo e uma referência pra todas as suas
colegas de profissão. E a terceira questão que eu quero afirmar aqui é que a vida
é muito difícil, viver é muito difícil, Mas, navegar é preciso; e viver quase que tem
momentos na vida que nós achamos que não é mais possível, mas a resiliência e
resistência fazem, sobretudo de nós, mulheres guerreiras e que todos os
desafios que nós nos defrontamos com eles nós somos capazes de superá-los,
visto hoje, Rosângela, esta noite maravilhosa que você recebe o título de cidadã
bragantina. E eu tenho certeza que você recebe com muita humildade, mas é um
dos títulos mais importantes que a gente recebe na vida. Eu, quinta-feira passada,
recebi o título de cidadã paraibana, porque morei lá muito tempo e fui lá. Eu
escolhi São Paulo pra viver e pra morar. Recebi o título de cidadã paraibana.
Inaugurei a primeira casa da mulher em Campo Grande. Recebi o título de cidadã
campo-grandense. E sou mineira, de coração e de... nasci em Minas. A gente sai
das Gerais, mas as Gerais nunca saem da gente. Então, é com esse... com essas
palavras que eu quero te dar um beijo muito grande, um abraço, mas um abraço
de guerreira para guerreira. E que você continue sempre essa mulher e tenha
certeza que todo o seu biotipo me lembra muito o meu biotipo, e nunca nós
desanimamos. Siga em frente com toda a força e com todo esse brilho que você
tem nesses olhos. Muito obrigada pelo convite e eu realmente peço desculpas, de
coração, porque eu tenho um voo de Guarulhos para Brasília hoje ainda. Então,
foi a única possibilidade de eu vir aqui, ter que sair no início quase, ou no meio,
não, bem no início da homenagem, coisa que não é do meu feitio; eu gosto-ete---ATA DA 16° SESSÃO SOLENE DO EXERCÍCIO DE 2015
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ficar até o final. Mas você há de entender. Um abraço muito grande e parabéns
para a cidade de Bragança Paulista de ter você agora como uma filha. Muito
obrigada e uma boa noite a todas." Em seguida, foi dada a palavra ao vereador
Rafael de Oliveira, que, depois das saudações iniciais, fez o seguinte discurso:
"Eu não poderia deixar de vir aqui me pronunciar com duas palavras pra essa
mulher maravilhosa que eu conheci há pouco tempo, alguns anos apenas, mas
que já aprendi a amar, aprendi a admirar, primeiro por ser guerreira - vinte e dois
anos casada com o Fernão não é fácil; então, tem que ser muito guerreira...,
brincadeira. Mas é um casal que eu aprendi a amar há pouco tempo, poucos
anos, até numa conversa que eu estava na casa deles a gente entrou no assunto
de que eu não os conhecia antes. Graças a Deus, porque eles eram delegados.
Então, eu nunca tinha ido até a delegacia e não os conhecia. Mas aprendi a
admirar todo o trabalho que tem desenvolvido e que Deus possa abençoá-la cada
vez mais e a senhora possa continuar fazendo o trabalho maravilhoso que faz em
prol do próximo, sempre pensando no mais necessitado, no mais carente, no que
mais precisa de capacitação, sempre estendendo a mão. Na realidade, eu tenho
que agradecer muito a Deus por poder fazer parte da legislatura que tem o
privilégio e a honra de votar, aprovar, esse título para Bragança Paulista.
Bragança Paulista hoje tem uma cidadã que pode se orgulhar demais. E parabéns
ao Noy, também, por essa indicação, essa escolha maravilhosa que fez.
Parabéns, Rosângela. Boa noite." Foi convidada a usar da palavra, na sequência,
a vereadora Rita Valle, a qual, depois de cumprimentar os presentes, ressaltou:
"Rosângela, querida Rosângela. Bom, todos os que me antecederam e todos que
me sucederão irão enumerar suas qualidades e virtudes profissionais e pessoais
que tiram-nos as palavras. Porém, eu quero destacar a sua beleza e doçura,
Rosângela, como mulher, mãe e esposa. Companheira fiel de sua família e do
seu lado, não é, Fernão, todos os dias de sua vida. E agora, como minha prima e
amiga, posso afirmar, Rosângela, com convicção, que sua presença sempre fez a
diferença. Como mãe, sem palavras. Na alegria e na dor, sempre altiva e
indestrutível. Como esposa, está aqui o seu fiel companheiro que te cobrirá de
elogios sempre. R& não deixe que nada, nada, abale essa estrutura linda e
generosa que você construiu, pois as pessoas do bem e resilientes como você
jamais perderão o seu lugar. Esta homenagem é justa, extremamente justa, e
você preenche todos os requisitos que nós, vereadores, podemos dar como
titulação máxima do município. Eu gostaria de dar os parabéns ao Noy pela sua
indicação e por toda essa organização, e estarmos aqui com essa plateia tão
cheia e tão seleta. Parabéns, Rosângela, pela indicação. De coração, meu afeto e
meu amor. Muito obrigada." Nesse momento, a Sra. Maria Elmira Costa Leme,
mãe do prefeito Fernão Dias da Silva Leme, foi convidada para compor a Mel ê-ATA DA 16' SESSÃO SOLENE DO EXERCÍCIO DE 2015
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Honra. Na sequência, manifestou-se o vereador Valdo Rodrigues, que, depois
de saudar os presentes, declarou: "Pra falar, quando vai chegando ao final, para a
gente falar, depois do vídeo que nós assistimos e das palavras, eu fiquei
pensando, dona Rosângela, o que falar. Eu sou um grande admirador e toda vez
que nós temos a oportunidade de conversar sobre a cidade, toda vez que nós
temos a oportunidade de falar sobre sonhos, para uma Bragança melhor, eu
percebo no olhar e, através do seu olhar, o que está dentro do seu coração, que é
ter a cidade de Bragança Paulista uma cidade melhor para todos. E é nessa
motivação, de ter uma cidade melhor, que a senhora tem se empenhado tanto,
tem se dedicado — muitas vezes, às vezes a gente acompanha, né; corre pra cá
com os filhos, cuida do esposo, cuida da casa e ainda tem tempo, e ainda tem
tempo, pra fazer um belíssimo trabalho na nossa cidade. As vezes em que nós
tivemos a oportunidade de conversar com alguns amigos, amigos pastores e
pastoras, que estiveram com a senhora, nesses momentos nós podemos
perceber, né. E a comunidade evangélica admira muito o seu trabalho, a
comunidade evangélica ora constantemente pra que a senhora continue com
esse coração, com essa motivação de servir. E eu gosto sempre de dizer: servir é
privilégio. Muitas pessoas servem pensando em ter poder. Nossa primeira-dama
serve porque ela ama pessoas. E, por isso, a senhora é uma mulher honrada. O
meu desejo, a minha oração é que Deus continue iluminando a sua vida e
abençoando a senhora cada dia mais, abençoando o seu esposo e a sua família,
para que, juntos, possamos continuar lutando por uma Bragança melhor para
todos. Parabéns pela honraria. Parabéns. Obrigado a todos." Entre as autoridades
presentes, fizeram uso da palavra: a Sra. Therezinha das Graças Silveira
Peçanha: "O meu muito boa noite a todos. Quero saudar o prefeito Fernão, a
prefeito em exercício Huguette e, na pessoa de vocês, pedir licença para saudar
todas as autoridades presentes. Quero cumprimentar o vereador Noy Camilo pela
indicação, a todos os vereadores pela aprovação dessa honraria. Quero
cumprimentar todos os presentes e dizer que, quando cheguei aqui, realmente eu
não tinha pensado em usar a fala, fazer uso da minha fala, mas, ao ser
consultada, eu pensei: 'não posso, jamais, sonegar, neste momento, de falar
alguma coisa'. Vou dizer por que: porque eu não estou aqui falando como prefeita
de Piracaia, eu não estou aqui falando como autoridade; eu estou aqui falando
como prima, prima da Rosângela, a pessoa homenageada, que eu sinto orgulho
de tê-la como prima, Rosângela. Eu vou dizer pra você, não sei se você
percebeu: seus irmãos, os tios, primos, quanta pessoa querida veio aqui nesta
noite de trinta de novembro de dois mil e quinze, que vai ficar eternamente
gravada em seu coração, e merecidamente. Eu quero dizer que estou muito
muito feliz de compartilhar deste momento, porque ela merece esta homenagem —
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que tem tantas homenagens por aí, que a gente às vezes fica até... não sei. Oh,
meu Deus... Eu confundo com um certo ceticismo em relação às honrarias. Mas
eu diria, no caso da Rosângela, não há necessidade de se falar mais, porque já
foi dito tudo. Mas eu vou falar como prima — eu vou falar como prima que viu a
Rosângela crescer, como filha que amou os pais. Tio Manuel e a tia Geny estão
felicíssimos hoje, Rosângela. Eu acho que a gente não tem palavras pra
descrever, porque foi uma existência juntos, eu com vocês. Tio João, que é meu
pai, que é o irmão mais velho da mãe da Rosângela, manda um grande abraço
pra você. Ele está distante, mas também se sente orgulhoso. Eu quero dizer o
seguinte: Deus e nossa família não nos fez temerosas e rancorosas; nos fez
cheias de fé, cheias de coragem, de a gente vencer adversidades, desafios. E é
isso o que significa o seu título hoje. Então, eu digo pra você: continue
escrevendo essa bonita história que você começou lá na infância. Você tem doze
irmãos; estão aqui meus primos, os depoimentos verdadeiros que tocou
realmente o coração da gente, porque a gente sabe que isso é uma vivência.
Você aprendeu a compartilhar pequenininha, desde que nasceu. São doze
irmãos. Grandes desafios. E chegou até onde chegou porque você é tenaz.
Continue escrevendo essa história, onde tem como... tem na essência servir,
cuidar de pessoas, fazer as pessoas mais felizes. Nesse mundo atual está
faltando afeto e isso você transmite muito em cada gesto. Então, como prima, eu
jamais poderia deixar de falar algo pra você nesta data de hoje. E Bragança, eu
tenho certeza, está muito, muito feliz de tê-la como filha. Parabéns, Rosângela,
parabéns, Fernão, Lucas, a Juba que está longe — deu um depoimento tão bonito
Que Deus conserve vocês unidos, porque vocês juntos têm muito, muito a fazer
por um mundo melhor. Muito obrigada."; o Sr. Beto Trícoli: "Boa noite a todos.
Permitam tentar ser breve, cumprimentando de forma muito geral a todas as
autoridades, a todas as pessoas que já foram nominadas aqui pelo cerimonial.
Representando o Legislativo, a presidente da Mesa, Fabiana, e o Noy, autor do
projeto, né, que homenageia a Rosângela, cumprimentar, pelo Poder Judiciário,
Gilberto Leme, desembargador Gilberto Leme, e a todas as outras autoridades
judiciárias aqui presentes, cumprimentar a Huguette, que é a prefeita em
exercício, Fernão, prefeito, e todos os prefeitos aqui presentes, ex-prefeitos, a
prefeita Terezinha, enfim, as autoridades de uma forma geral. Cumprimentar aos
amigos visitantes que vieram de longe ou... não aqui da nossa região aqui, na
pessoa aqui do Luiz Marinho, que é uma grande liderança no Estado de São
Paulo e no Brasil, indiscutível, cumprimentar, enfim, a todos, a todos de uma
forma em geral, tentando ser breve. E pensando, né, o que falaria depois que
todos falaram, a primeira coisa que me vem à mente é dizer: eu concordo,
concordo exatamente com tudo, certo, Fernão, para tentar ser bem..., bem
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resumido, resoluto aqui. Mas o que teria feito de diferente eu estar aqui hoje —
teriam pelo menos quatro eventos em que eu poderia estar cumprindo, aí, tarefa,
e eu não falo como... pela... representando aqui a Secretaria de Turismo, não falo
como dirigente do PV, como ex-prefeito, ex-deputado, como, enfim, como alguém
da política. Mas eu falo, talvez, em nome, em meu nome e da Fernanda que está
aqui comigo, e viemos, e fizemos um esforço muito grande, principalmente para
dizer o seguinte, né: - e, aliás, quando casou com Fernão, Rosângela, era isso: na
alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E eu acho que logo que vocês se
elegeram para a Prefeitura, a gente teve a oportunidade de conversar, eu percebi
muita proximidade daquilo que passamos em Atibaia, né, e a Fernanda, então,
iniciando também como primeira-dama, e você, um perfil muito parecido, e a sua
disposição de ser, acima de tudo, uma pessoa, uma companheira, né, uma
trabalhadora ao lado do prefeito eleito, né, não como aquela dama tradicional,
fugindo da linha do assistencialismo, tentando fazer com que se cumprisse aquilo
que o país precisa, né, das pessoas, independente se são homens ou mulheres,
independente do papel que assumam, né, mas que assumam com
responsabilidade um trabalho para transformar, para buscar mais justiça, mais
equidade, mais equilíbrio, né, daquilo que a gente tem de tanta riqueza no país,
né, especialmente aqui em Bragança. Então, vim eu, e a Fernanda, sem dúvida
alguma, não só participar da homenagem, do agradecimento, do reconhecimento;
gente veio trazer a nossa solidariedade e o nosso total apoio a esse momento
que vocês têm que enfrentar, né, porque, se de alguma forma, se de alguma
forma alguém tenta atingir, é porque a força que vocês têm é muito grande, né. E
a tentativa, e qualquer tentativa, de alguma forma questionar aquilo que vocês
vieram fazer e têm feito em Bragança nós temos que dar uma demonstração forte
de apoio, solidariedade e força. Na verdade, vocês vão responder, eu tenho
certeza, com cada vez mais trabalho, cada vez mais convicção e sempre com
seriedade, transparência. Então, a gente vem com felicidade, aqui, trazer o nosso
abraço, tá certo? Então, mais do que qualquer coisa, a gente está aqui como
amigo e com muita alegria de poder participar de uma festa tão bonita como esta
e que está claro que você tem muitos amigos e muitas pessoas que acreditam. E
muita gente que não veio, ou não pôde vir, você pode ter certeza, está vendo,
seja... terá notícia, e... está em casa ou está no trabalho, mas está comungando
da mesma, da mesma intenção de trazer a você a força e o reconhecimento que
você precisa ter pelo que virá. É isso o que importa, né, porque o que se fez a
história vai reconhecer; o que faremos para o futuro é o que é necessário e é a
dose de esperança que eu acho que todo mundo está depositando aqui. Tá bem?
Então, o nosso grande abraço. Obrigado." O Dr. Fernão Dias da Silva Leme:
"Boa noite a todas, boa noite a todos. Queria saudar a presidenta da Câmara'
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Municipal em exercício neste momento, a Fabiana Alessandri, e pedir vênia para
cumprimentar todos os demais vereadores, meus amigos, em seu nome. Queria
saudar, em especial, Noy Camilo e agradecê-lo. A verdade, Noy, é... dizer que foi
muito feliz nessa escolha, viu, Noy, dizer que estou muito orgulhoso de ter a
minha esposa reconhecida neste momento como cidadã bragantina que, de fato,
já incorporava; hoje só está materializando o que o coração dela já era: cidadã
bragantina. Obrigado, viu, Noy. Eu quero saudar o meu amigo Beto Trícoli,
secretário adjunto do Dade, ex-deputado, político sério, de vergonha na cara,
muito diferente do que a gente costuma ver por aí, Beto. Mas você, de fato,
mesmo não exercendo a legislatura, merece todo o respeito das pessoas de bem
de Bragança Paulista. Quero saudar a prima Terezinha, nossa amiga, prefeita de
Piracaia, obrigado pela presença, saudar o Dr. Ventura, o meu sucessor na
Delegacia Seccional de Polícia — baita delegado de polícia que tem empreendido
um grande esforço na segurança pública de Bragança Paulista, mantendo nossos
índices de criminalidade, posso garantir a vocês, dignos de primeiro mundo.
Bragança tem índice de segurança pública digno de primeiro mundo. Duro acabar
o ano, Ventura, e começar o ano que vem, porque vai ser difícil manter essa
média, hem, véio? Mas vamos fazer força, vamos junto aí. Queria saudar o
Natanael Ananias, secretário, saudar a minha companheira de luta e batalha, uma
representante da mulher bragantina, a Huguette — obrigada Huguette -, saudar a
minha mãe... Ô, mãe! A minha mãe está meio esquecida das coisas, mas... mas
está feliz da vida hoje aqui. Minha mãe almoça três vezes por dia, janta quatro;
ela esquece que come. Por isso, que ela está saudável assim. Quero saudar o
primo Gilberto Leme, o mais novo desembargador do Tribunal de Justiça de São
Paulo, reconhecido agora — foi pelo quinto constitucional do Ministério Público.
Gilberto, você é um orgulho da família, um orgulho de Bragança, e um exemplo
de humildade, rapaz. Eu, todas as vezes que falo na palavra humildade, eu
lembro de você. Eu nunca vi um cara mais discreto. Só quando torce para o
Palmeiras que ele soda uns palavrão brabo, mas... e vai soltar muito ainda. Quero
agradecer meu irmão e meu amigo Jorge Tosta. Jorge Tosta, eu quero fazer um
parêntese especial ao grande amigo. Jorge Tosta e a Márcia, sua esposa,
acompanharam talvez o momento mais difícil da minha vida; foi quando meu filho
Lucas foi acometido por um problema sério, o filho dele é contemporâneo no meu,
na mesma escola, e ele sofria junto comigo, a Márcia sofria junto comigo. Eu
nunca vou esquecer disso, Jorge; nunca, na minha vida, tá bom? Você fez das
dores do meu filho as suas dores; sentiu como pai. Obrigado. Quero saudar muito
meu amigo Luiz Marinho. Luiz Marinho é um dos maiores expoentes políticos do
Brasil. Um homem reconhecido nacionalmente. Eu tenho muito orgulho de ser seu
amigo, Marinho. Eu até falo para a turma: o Luiz Marinho é meu amigo. A tur
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não acredita, eu ligo para ele na hora. Eu falo com o Luiz Marinho, rapaz. Mas ele
é carinhoso demais comigo. Eu, se for inaugurar corrimão de creche aqui, ele vem
nas duas: o corrimão da esquerda e o corrimão da direita. Luiz Marinho está
sempre presente, sempre do meu lado, sempre me estendendo a mão, me dando
conselhos. E vamos seguir juntos, Marinho, nessa política aí. Enquanto a gente
sobreviver, nós vamos estar juntos, viu. Quem sabe um governador do estado
para você já está de bom tamanho, não está, véio? Vamos seguir juntos aí. Eu
quero saudar o meu filho Lucas e dizer que ele é minha motivação de vida, filho.
Você é um guerreiro, você é que me sustenta na vida aí. Toda vez que o pai, você
acha que o pai vai para baixo, eu lembro de você e subo como um balão. Você
nunca vai ver o seu pai curvado, você nunca vai ver o seu pai afinando numa
briga. Você pode ter certeza disso. Eu vivo como um homem dentro de um
corredor polonês: eu apanho de todos os lados. Mas, ô costa firme que eu tenho,
rapaz! Ninguém me abala. Nada me abala, Lafaiete, nem as pingas que você
vende em Piracaia. Nada! Se tem um homem que vai ser difícil de derrubar, vai
ser eu, viu, Miguel Lopes. Vamos apanhar pra caramba, dar uns murros de vez
em quando e vamos passar... e vamos passar por Bragança Paulista e deixar
nossa marca. Deixar nossa marca, principalmente, Valdo, no setor social, que é
onde a população mais pobre precisa e onde a Rosângela se destaca. Então,
quero saudar, aí, todos os secretários, eu quero saudar o meu amigo Zé Costa,
meu tio, meu companheiro. Onde ele está? — o Zé Costa, de Joanópolis. Está lá.
Um beijo, tio. Um beijo em todos os joanopolenses. Eu tenho muito orgulho de ter
tido uma escola como a sua, viu. Obrigado. Eu quero saudar o meu advogado
Nagashi Furukawa. Dr. Nagashi, uma salva de palmas para ele. Homem sério,
homem direito, homem peitudo, de coragem, que exerceu o mandato de juiz em
Bragança e teve a coragem de poucos. Homem que me atura de sábado, sete
horas da manhã, quando estou indignado, Marinho, com as coisas — acordo
pensando em coisa errada, e em casa a turma não aguenta mais de eu reclamar
— eu mando WhatsApp pra ele e ele lê e responde: 'para de me encher o saco de
sábado, rapaz'. Mas é o único que me ouve, ultimamente. Saudar minhas
cunhadas queridas; esse monte de muié loira aqui na frente, todas minhas
cunhadas. Família de nove cunhadas, doze filhos. Saudar meus amigos
delegados de polícia, saudar toda a Polícia Civil, onde a gente começou e a gente
acha que vai acabar, a gente não esquece nunca. Eu não quero me estender,
não, porque tudo o que podia ser dito da Rosângela — faço como o Beto Trícoli —
eu concordo. Dizer que a imagem que fica da Rosângela na minha vida, na minha
cabeça, que eu não esqueço, é que quando o Lucas estava internado em São
Paulo, internado na enfermaria, porque nós não temos dinheiro pra pagar hospital
particular, viu, Jorge Tosta. Não tínhamos e não temos ainda, é bom que- fiqué-ATA DA 168 SESSÃO SOLENE DO EXERCÍCIO DE 2015
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claro. O Lucas foi tratado na Beneficência Portuguesa, na enfermaria. E na
enfermaria não tinha lugar para dormir acompanhante, não. A imagem que vem
na minha cabeça é a Rosângela com o pijaminha dela, chinelo, passando uma
semana sentada numa cadeira que o máximo que reclinava devia ser uns..., sei
lá... uns trinta graus. Rosângela que ficava do seu lado, Lucas, talvez você não
lembre, de mãos dadas, uma semana direto, sentada, comendo comida do
hospital. A gente sentia até vergonha; eu queria ficar, as irmãs queriam ficar, e ela
não deixava. É essa imagem que eu tenho sua, Rô; a imagem de salvadora dos
nossos filhos e salvadora da nossa família. Isso pra mim é tudo, isso pra mim é
tudo. Mais do que todas as suas qualidades, mais do que o seu envolvimento
social, mais do que sua dedicação ao próximo, seu amor aos pobres, o que fica é
isso: você salvou a nossa família. Um grande beijo, meu amor, e que Deus
continue te abençoando. Obrigado a todos."; e a Sra. Huguette Theodoro da
Silva: "Boa noite a todos. Quero, neste momento, saudar a Fabiana Alessandri,
que presidi esta sessão da Câmara hoje, o Noy Camilo e o Natanael, o Noy
Camilo em especial, pela feliz lembrança de outorgar à Rosângela o merecido
título de cidadã bragantina, que, embora nós já a considerássemos assim, me
perdoe a família joanopolense, mas ela já era nossa. E agora eu posso dizer, com
todo carinho, que Bragança sempre abriu os braços para Rosângela e hoje nós
fechamos esses braços; agora ela é nossa também. Quero saudar o Beto Trícoli,
nosso grande amigo, leal — lealdade é uma qualidade que tem que ser colocada
aqui como uma das melhores virtudes, que hoje o Brasil anda carente. Quero
saudar a Terezinha, como amiga e também como prefeita, a força da mulher se
fazendo presente na cidade de Piracaia; saudar o Dr. José Henrique Ventura,
Delegado Seccional, que nos dá a honra de sua presença; saudar o Dr. Gilberto
Leme, desembargador do Tribunal de Justiça, também muito querido e que se faz
presente; saudar nossa querida dona Mira, ali tão... que fez grandes coisas nessa
vida. Fez um Fernão Dias, um João Leme, né, estão a gente quer agradecer
muito. Quero saudar o Dr. Jorge Tosta, querido Jorge Tosta, sempre nosso juiz,
Luiz Marinho, prefeito de São Bernardo, que também nos honra com a sua
presença. E quero saudar, em nome do Lucas, a família tão querida e que nos dá
hoje esta... esse carinho da sua presença numa homenagem de uma pessoa
integrante da família de vocês, tão merecedora; e saudar, por último, o Fernão,
meu amigo e meu companheiro de lutas políticas, e, principalmente, a Rô, essa
mulher especial que hoje está sendo aqui homenageada. Eu queria dizer a vocês
que eu tive a oportunidade, por conta de questões políticas, de adentrar a essa
casa, a essa família. Fui chegando devagarinho, porque não os conhecia, não
tinha intimidade, e fui, da mesma maneira, numa troca interessante de energia, fui
transmitindo carinho e recebendo muito carinho. Me perdoem os vereadores,não
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vou nomeá-los todos, mas muito obrigada pela assertiva de darem essa honraria
à Rosângela. Dizer a Rosângela que eu não vou repetir aqui todas as suas
qualidades; todos nós já as conhecemos. Mas eu queria refletir um pouquinho
sobre o que que está acontecendo aqui hoje, nesse salão tão espaçoso e possa
ter a certeza, Rosângela, que hoje emana de cada um que está sentado aqui, que
é o que a gente espera, muito carinho, muita lealdade e muita amizade, porque foi
com esse intuito que as pessoas foram convidadas, aquelas que realmente
conseguem emanar de seus corações essa amizade, esse respeito, pelas suas
qualidades, por ser você a pessoa que é. Quando nós nascemos, a gente começa
a escrever uma história. Cada um tem direito a um livro e esse livro é escrito no
nosso cotidiano. Ao escrever esses livros, vamos fazendo escolhas — a nossa
vida é feita de escolhas. Podemos escolher um lado ou outro, depende de cada
um. Você foi fazendo as suas escolhas, começando lá, gostando de ler, tudo
aquilo que nós pudemos ver no seu... no vídeo preparado com tanto carinho.
Você foi construindo a sua vida e a sua história, que, normalmente, nós a
deixamos fechada em sete chaves, e hoje, aqui, ela foi aberta, página por página.
Podemos entender que devem ter algumas meio dobradinhas lá, que são só suas.
Não vamos adentrar a elas. Mas você escreveu uma história bonita, que tem na
sua essência a demonstração da coragem, da mulher guerreira, silenciosa e
guerreira. Você foi unindo com seus irmãos, unindo os irmãos, os sobrinhos, foi
unindo a cada pessoa que se aproximava de você, demonstrando, sempre, o seu
carinho, sem pedir nada de volta. Essa é uma qualidade, também, que poucas
pessoas têm. Essa carência que temos, todos nós, por sermos humanos, você
conseguiu superar. E tenho acompanhado de perto o seu cotidiano e essa
superação sua é um exemplo para todos nós. Você supera, a cada dia, as suas
forças, as suas energias e supera o mal. É difícil! Mas você vem superando aquilo
que querem fazer com você. Deus tem seus propósitos. Às vezes não
entendemos bem. O nosso olhar é limitado por ser humano. Mas Ele deve ter os
seus propósitos. Nós sabemos que Jesus Cristo, quando teve a oportunidade da
última ceia, Ele não estava rodeado só de amigos. Nós sabemos disso. E a nossa
vida é assim. Pensamos que são amigos, se intitulam amigos, nem sempre são
nossos amigos. Mas, não faz mal. A gente ganha pontos. E você vem ganhando,
a cada dia, pontos por superar até essa adversidade. Você está dando exemplo
para a cidade de Bragança, você está dando exemplo para cada ser que tenha
caráter, que tenha lealdade, que seja uma pessoa séria, desta cidade, com o seu
silêncio, com o seu olhar tão marcante. Os olhos verdes também não vieram por
acaso. Eles são marcas, marcas que transmitem serenidade, embora saibamos
que dentro você tem um vulcão, mas é contido, e você vai superar todas as
adversidades que surgiram na sua vida. Com certeza, conseguimos hoje reunir
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todas essas pessoas, porque essas pessoas as respeitam, essas pessoas te
querem bem e essas pessoas serão a mola-mestra para você não desanimar.
Bragança precisa de você, precisa dessa imagem singela, honesta, séria e sem
medo, com brilho no olhar. E tenha certeza que essa corrente do bem — porque
agora eu quero falar um pouquinho usando da força do meu cargo, que hoje
ocupo como prefeita de Bragança — que você seja muito bem acolhida e que você
conte com a corrente do bem. A corrente do mal nós dispensamos. Não se
preocupe com as pessoas que se aproximam de você e querem tirar você do seu
centro. Deus está no comando. Ele enxerga muito além do que nós podemos
enxergar. E os que estão aqui, fazendo essa corrente do bem, estarão auxiliando
você a se locomover cada vez mais para frente, para mostrar a todos nós que o
mal não vai vencer o bem. Muito obrigada e parabéns." Na sequência, a
presidente da solenidade, vereadora Fabiana Alessandri, e o vereador Noy Camilo,
procederam à entrega do título de "Cidadã Bragantina" à Sra. Rosãngela Silveira
de Azevedo Leme. Convidada a fazer uso da palavra, a homenageada assim
discursou: "Boa noite a todos. Eu, normalmente, gosto de falar de improviso, mas
numa cerimônia como essa fica difícil; a gente corre o risco de esquecer fatos,
pessoas. Então, eu preparei aqui um discurso que eu escrevi ontem à noite — na
verdade, nesta madrugada, né, que eu não conseguia nem dormir. Mas eu fiquei
surpresa porque eu sempre fui muito fechada mesmo, muito introspectiva, como já
falaram aqui. E, no vídeo, eu pude ver que todo mundo me decifra, né, e as
pessoas que estavam aqui também. Eu agradeço as palavras de todos, agradeço a
presença de todos que estão aqui hoje, minha família, meus amigos, as
autoridades. Vou começar agradecendo aqui à excelentíssima senhora vereadora
Fabiana Alessandri, presidente desta solenidade que alguns meses já m
concedeu a Medalha Zilda Arns, agradeço, embora esteja ausente aqui, a ministra
Eleonora Menicucci que veio de Brasília, né — eu me senti muito honrada — só para
acompanhar esta cerimônia, recebimento importante desse título, né. Mas, enfim,
eu me senti muito honrada pela presença dela. O senhor prefeito da cidade de São
Bernardo do Campo, Luiz Marinho, a prefeita da cidade de Piracaia, minha prima
querida, Terezinha — muito obrigada pela presença -, as autoridades do Judiciário,
o desembargados Gilberto Leme, primo querido do Fernão, também, meu primo
também, né, as autoridades do Judiciário, Dr. Nagashi Furukawa, Dr. Jorge Tosta,
muito obrigada; a todas as autoridades do legislativo, muito obrigada, ao Fernão,
meu marido, ao meu filho Lucas, minhas irmãs, meus irmãos, amigos que me
prestigiam nesta noite (a Mesa toda aqui, o Dr. Ventura...). Enfim, a todos que
estão aqui, muito obrigada. Eu agradeço a presença, também, do Beto Trícoli,
secretário adjunto do DADE. Estendo o cumprimento a todos que não foram
mencionados aqui. E à Luci Miranda que fez o vídeo sobre a minha vida e ela tem
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esse talento especial de traduzir o que a gente acha que ninguém é capaz de fazer
senão a gente mesmo. Eu não sabia que ela tinha feito isso e escrevi o meu
discurso, só que ele é quase igual ao vídeo, né. Então, é muito transparente; o que
eu achava que escondia muito bem, viu, Huguette, todo mundo consegue saber,
né. Eu agradeço imensamente ao vereador e amigo Noy Camilo, que teve a
iniciativa de propor o meu nome para que eu recebesse o título de cidadã
bragantina, que preparou esta solenidade com todo requinte e cuidado, que é sua
particularidade. Muito obrigada, viu, Noy. Agradeço à Câmara Municipal de
Bragança Paulista, indistintamente a todos os vereadores por terem aprovado o
meu nome para receber esse título. Muito obrigada. Agradeço a presença de todos
vocês. Sei que muitos tiveram que sacrificar seus compromissos para estar aqui
hoje compartilhando este momento de conquista. Eu estou muito honrada por
receber o título de cidadã bragantina. Acho que este é um dos momentos mais
importantes da minha vida. Eu nasci e cresci na querida Joanópolis, no Bairro da
Lagoa, como já foi falado — e esse discurso eu escrevi nessa madrugada, hem —
com meus pais e irmãos até por volta de 1973, quando, em razão da instalação da
represa, meu pai vendeu nossa propriedade e mudamos para a cidade. Estudei no
Colégio Cel. João Ernesto Figueiredo desde o primário até o colegial e durante
esses onze anos eu tive o privilégio de conviver com amigos e professores que
marcaram a minha vida. As aulas de ciências, educação artística, português,
estudos sociais, proporcionaram não só conhecimentos, mas contribuíram também
para formação do meu caráter, a minha personalidade. Do exigente professor de
português adquiri o hábito de leitura, que com o tempo se tornou uma obsessão.
Das aulas de estudos sociais, educação moral e cívica, os princípios que nortearam
minha conduta de vida, o respeito às leis e o amor à Pátria. Dos amigos da escola,
a certeza de que o tempo e a distância não apagam as boas lembranças de
experiências edificadoras e amizades verdadeiras. E aqui eu já faço um
agradecimento à Sônia, à Giani, que falaram no vídeo, e isso aqui é mais
verdadeiro do que nunca. Para mim, é como se fosse ontem. Desde o meu
primeiro emprego, com catorze anos, num escritório de agrimensura, depois de
engenharia civil que o meu ex-patrão Alan Nassif, hoje amigo, comentou aqui,
auxiliar de escritório, comércio de laticínios, professora substituta de matemática,
Banco do Brasil, escrevente do Fórum, escrivã de polícia em Joanópolis, Nazaré,
Atibaia e Bragança e hoje presidindo o Fundo Social, em todos os lugares onde
trabalhei eu sempre procurei aproveitar as melhores vivências, cultivar amizades,
trabalhar com o máximo de dedicação em todos os momentos, de forma a
contribuir e fazer a diferença. Eu conheci o Fernão em 1984, no terceiro colegial.
Juntos, cursamos a Faculdade de Direito, na Universidade São Francisco, fizemos
vários concursos para a polícia — ele, investigador; eu, escrivã. Fui promovida-a
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delegada aqui — eu sei que a ministra se equivocou, mas não deixou de ser uma
tentativa que eu fiz, né. Depois, para delegado, a gente fez vários concursos juntos.
Eu passei primeiro que ele, viu, gente; só fiquei na última fase. E aí os nossos
amigos brincavam que eu ia fazer ordem de serviço para ele fazer compras no
supermercado. No fim, quem prosseguiu na carreira foi ele. E tinha que ser assim
mesmo. A família do Fernão, seu Cézar, dona Míriam. A gente tem uma história de
muito tempo já, né. São trinta e dois anos juntos; nove anos e meio de namoro e
mais vinte e dois de casados. Então, é uma vida. E eu tenho muito orgulho de fazer
parte, né, da família. A família do Fernão tem Dr. Sebastião de Vasconcellos Leme,
foi desembargador, corregedor geral de justiça; o tio dele, irmão do seu Cézar,
também foi desembargador do Tribunal de Justiça; e agora o Gilberto Leme,
desembargador do Tribunal de Justiça. Então, uma família muito bonita que tem
uma história de prestígio mesmo no caminho da lei. Eu vivi em Joanópolis até 1993,
quando nos casamos e fomos morar em Bom Jesus dos Perdões. Tive os meus
dois filhos em Atibaia, onde trabalhei durante cinco anos, e eu confesso que foram
os anos mais difíceis da nossa vida, porque tanto eu quanto o Fernão, acho que
nós dedicávamos vinte e quatro horas por dia para a polícia. Esses anos meus
filhos ficavam numa creche até por volta das nove, dez horas da noite. Eu falava
que eles não conheciam o quintal da minha casa, porque a gente saía de manhã e
voltava de noite. E final de semana a gente ia para Joanópolis. Então, morei lá sete
anos e eles não conheceram o quintal da minha casa. Em maio de 2000 nos
mudamos para Bragança, onde construímos a nossa casa e onde moramos até
hoje. Durante vinte e cinco anos eu me dediquei à carreira de policial civil, da qual
eu me orgulho muito, viu, Dr. Ventura. Embora eu não tenha trabalhado, né, com o
senhor aqui, mas muitos dos meus amigos estão presentes aqui, e eu me orgulh
de fazer parte ainda da Polícia Civil, de ter podido dedicar um pouco, né, do meu
talento pela polícia. Agradeço as palavras aqui dos amigos da Polícia Civil, os
companheiros de batalha, todos os policiais, o Dr. Toricelli, o Dr. Djahy, o Dr. Paulo
Tucci. Tenho muito orgulho de pertencer a essa família policial civil. Escolhemos
Bragança para criar os nossos filhos, que também criaram raízes aqui, fizeram
amigos, cursaram a mesma escola — Viverde — até a ida para a Faculdade. A Mia,
hoje, tem vinte anos. Nossa pequena notável, como diz o Fernão, nos orgulha
muito. Hoje ela cursa engenharia ambiental na federal de Santa Catarina e agora,
na Austrália, cursa o sexto semestre através do Programa Ciência sem Fronteira.
Tenho muito orgulho dela. O Lucas, meu pequeno príncipe, com dezoito anos,
aguarda aprovação para estudar psicologia. Questionador, argumentador, leitor
voraz de filósofos como Nietzsche, Sartre e outros, vencedor de batalhas impostas
tão prematuramente. No mesmo dia em que seus amigos se formavam, Lucas
travava uma batalha contra um inimigo sorrateiro, silencioso. Mas provou que
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guerreiro. Saiu-se muito bem. Está mais saudável do que nunca, e tenho certeza
que um futuro brilhante te espera. Psicólogo que será, se decidir cuidar da família
vai ter muito trabalho. Ao longo desses quinze anos vivendo em Bragança Paulista,
eu convivi com pessoas que marcaram a minha vida, com as quais eu compartilhei
minhas angústias, as minhas alegrias. Mas eu não vou mencioná-las, porque eu
tenho certeza que elas sabem o quanto foram importantes para mim e o quanto eu
prezo para manter esses vínculos, mesmo que o tempo não permita uma
convivência mais próxima. Vinícius de Moraes escreveu um poema onde diz que a
gente não faz amigos; a gente reconhece-os. Tenho amigos que não sabem o
quanto são meus amigos, não percebem o amor que lhes devoto e a absoluta
necessidade que tenho deles. Alguns deles não procuro; basta-me saber que eles
existem. Essa mera condição me encoraja a seguir em frente pela vida. Ainda
neste ano eu tive o privilégio de reconhecer novos amigos, pessoas de grandeza
de caráter que compartilharam comigo uma semana de caminhada, de Bragança
Paulista até a cidade de Aparecida do Norte. Aproximadamente duzentos
quilômetros que foram percorridos com trocas de experiências, conselhos, conflitos,
estímulos, solidariedade, Aqui faço uma reverência ao seu Cláudio Zago e à sua
família, que organizam, anualmente, essa peregrinação, ajudando muitas pessoas
a concluir suas promessas, feitas muitas vezes em momentos difíceis, sem saber o
quanto é difícil essa empreitada. Mas, também, tendo como companheira de
caminhada uma japonesinha, que exatamente hoje está fazendo aniversário,
completando oitenta e oito anos, a quem chamamos carinhosamente de `Vó', mãe
da Edna, e que em momento algum reclamou de dor, cansaço, e que fazia a
peregrinação pela segunda vez, não tinha como a gente fazer outra coisa, senão
seguir em frente. Parabéns para a senhora, muita saúde, para que possamos estar
novamente juntas na peregrinação de 2016. Mas, como a vida nos surpreende
sempre, o Fernão decidiu concorrer à Prefeitura de Bragança Paulista, e venceu as
eleições. O que o motivou foi a vontade de fazer algo a mais, o que na polícia já
não era possível. Na verdade, eu não compartilhava do mesmo desejo dele, mas
decidi apoiá-lo. Como sempre fiz em minha vida toda, desde o início, eu procurei
fazer o melhor possível. Fazer, não somente o necessário, mas ir além. Para mim,
o trabalho no Fundo Social acabou se tornando uma oportunidade de fazer
diferença na vida das pessoas, de praticar o que Gandhi pregou: ser a mudança
que queremos ver no mundo. Se fosse somente para ocupar o tempo, eu não teria
assumido essa responsabilidade. Eu acredito que possamos mudar a vida das
pessoas, oferecendo oportunidades de qualificação para o trabalho. De 2013 até o
final de 2015, teremos oferecido mais de nove mil vagas, entre cursos do Senai,
Senac, Instituto Federal e oficinas de geração de renda. Para 2016, o Fernão
conquistou um curso técnico de administração, gratuito, da Etec/Atibaia, para- ser
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realizado em Bragança Paulista. Acredito que somente através do trabalho as
pessoas possam melhorar sua condição de vida. Conquistar o próprio sustento
certamente traz muito mais dignidade do que receber auxílio, mesmo sabendo que
algumas vezes isso é necessário quando se está em condição de miserabilidade.
Há que se oferecer uma porta de saída para o benefício temporário de renda
básica. É nisso que acredito e venho direcionando as ações que são desenvolvidas
no Centro de Capacitação Profissional. A nossa maior alegria, a minha e a do
Fernão, é quando tomamos conhecimento, pelas pessoas que fazem os cursos,
que estão montando o próprio negócio, ou que conseguiram uma vaga de um bom
emprego na área que gostam e que estão prosperando. É esse o nosso objetivo.
Considero o Programa de Educação para o Trabalho, voltado para jovens de
catorze a vinte e um anos, a mais importante realização na minha área de atuação,
porque oferece alternativa para os jovens, abrindo suas mentes para a cidadania e
para as possibilidades que o futuro oferece, mostrando a eles que são capazes de
sonhar mais e de realizar tudo. Não há limites impostos pela condição social,
financeira, cultural. É possível quebrar barreiras, desde que você tenha as
ferramentas certas: o conhecimento. Ninguém faz nada sozinho e estendo essa
honraria a toda minha equipe do Fundo Social. Vocês fazem parte dessa conquista.
Agradeço, também, a parceria que estabelecemos com as entidades assistenciais
do município, onde, além das campanhas solidárias, podemos divulgar os cursos e
oferecer oportunidades a mais pessoas. A partir de março deste ano passei a
coordenar as políticas públicas para mulheres, e aqui faço uma menção especial à
ministra Eleonora Menicucci que até dois de outubro de dois mil e quinze
comandava a Secretaria Especial de Políticas para Mulheres e que, com a reforma,
passou a integrar o Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos.
Na Coordenadoria para Mulheres, em Bragança, já conquistamos uma parceria
com o Ministério Público de São Paulo e estamos realizando três projetos voltados
ao combate à violência doméstica: com a Guarda Civil, no Projeto Guardiã Maria da
Penha, monitorando o cumprimento das medidas protetivas; agentes comunitários
capacitados para orientar eventuais vítimas; e a construção de uma rede de
atendimento à mulher vítima. Já realizamos duas capacitações e a terceira para o
início de 2016, quando, então, receberemos o procurador geral do Ministério
Público para assinatura do termo de cooperação com a Prefeitura de Bragança
Paulista. Agradeço à promotora Dra. Fabíola Sucasas Negrão Covas, madrinha
dessa parceria, proporcionando que Bragança Paulista fosse o primeiro município a
aderir a esse projeto; depois da Capital. Quero enfatizar a importância do Fernão
nessa caminhada. Muitas vezes eu quase sucumbi, querendo desistir,
principalmente quando surgiam pessoas que tentavam minar nossas energias. O
Fernão sempre valente, determinado, destemido, me mostra que não há espaço.,
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para recuo. O caminho é sempre para a frente, superando obstáculos, enfrentando
os inimigos, com muita força, foco e fé. Alexandre, o Grande, dizia: 'a sorte
favorece os destemidos'. E o Fernão deixará sua marca, com certeza. Por fim, eu
não posso deixar de mencionar aqueles que foram fundamentais para que eu
estivesse aqui hoje: meu pai, que faleceu há três anos, e a minha mãe, há dois
anos. Eu gostaria que eles pudessem estar aqui para compartilhar este momento
comigo. Aos meus irmãos, que estão quase todos aqui presentes, divido essa
alegria, essa honraria que recebo e ofereço como forma de abrandar o mal
causado em recente episódio cinematográfico, injusto e inexplicável, motivado sabe
se lá por quais motivos. Tenho orgulho de ter cada um de vocês como irmãos, que
influenciaram minha formação e compartilharam as dificuldades que a nossa família
enfrentou ao longo dos anos e se tornaram pessoas honradas, corretas e que não
se curvam para o mal. Encerro com um salmo que me acompanha sempre — parte
do salmo — que me fortalece, para seguir em frente sem temor: 'Ainda que eu ande
pelo vale da sombra da morte eu não temerei mal algum, porque o Senhor está
comigo'. Obrigada a todos." Conforme anunciado pela mestre do cerimonial, em
nome de todas as entidades do Município de Bragança Paulista, foi lida mensagem
à homenageada Rosângela Leme, com o seguinte teor: "Ser mulher é ser alguém
que carrega na sua essência a luz da vida, a esperança do amanhã, o calor do
amor. Ser mulher é ser mãe, é ser amiga, é ser companheira. Ser mulher é ser
guerreira. Mulher guerreira é aquela que dia a dia trava batalhas silenciosas,
invisíveis, simples e complexas; que abala tudo quando pisa o chão, que acalma
com o seu colo, que amolece com a sua ternura e vence com a sua paciência.
Mulher guerreira é aquela que rasga o corpo e a alma por amor à vida, por um
amor maior e que levanta o rosto e o corpo marcados com orgulho, para o mundo
ver, sem medo nem vergonha de nada. Mulher guerreira é ter um coração que bate
por várias vidas ao mesmo tempo, que parte várias vezes numa mesma vida, que
sangra de dor, de ansiedade, de medo, e continua batendo de amor e esperança.
Assim é como lhe vemos: um exemplo de mulher guerreira e agora cidadã
bragantina." Em seguida, a homenageada Rosângela Leme recebeu flores da
Comissão Papo Sério de Jovens de Bragança Paulista. O discurso final foi
proferido pela presidente da solenidade, vereadora Fabiana Alessandri, que,
após saudar os componentes da Mesa de Honra, autoridades e vereadores
presentes, e familiares da homenageada, declarou: "Como representante legítima
dos anseios do nosso povo, me sinto realmente muito honrada em ter participado
e presidido esta homenagem. É uma emoção muito, muito grande. Rosângela
atua há cerca de vinte e cinco anos na Polícia Civil, com desempenho exemplar,
destacando-se como profissional dedicada, competente, empenhada em oferecer
o melhor de si nessa área de trabalho. Eventuais adversidades em sua trajetória
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têm servido, sobretudo, para evidenciar que sua maneira de ser, meiga, delicada,
afável, atenciosa para com todos, também se reveste de muita força, de muita
capacidade para superar os problemas. Com esse tempo de entrega ao trabalho
na segurança pública, quando seu esposo, Dr. Fernão Dias, foi escolhido pela
população para ser prefeito de Bragança Paulista, muitos se perguntaram como
ela se sairia nas atividades normalmente realizadas pela primeira-dama no nosso
município, mais ainda porque tanto Rosângela quanto seu esposo não tinham
militância política até então. Pois bem, nossa homenageada vem executando,
como primeira-dama, um trabalho do mais elevado gabarito, que conta com o total
reconhecimento da população bragantina. Onde quer que estejamos, sempre
ouvirmos os maiores elogios à sua pessoa e ao serviço oferecido por ela na
esfera da administração municipal. Humildade, vida digna e limpa, pessoa que fez
do mandato do esposo não um trampolim para defesa de interesses próprios, mas
uma oportunidade de contribuir com o município, direcionando grande parte de
seu tempo e a plenitude de seu empenho para promoção social, especialmente
na área de oferta de cursos e outras ferramentas de qualificação de mão de obra.
Enriquecendo com sua atuação o papel do Fundo Social de Solidariedade em
Bragança Paulista, Rosângela lida com todos os segmentos da população e o faz
com absoluta competência, demonstrando-se, sempre, disposta a levar avante
projetos que possam beneficiar a comunidade, por maiores que sejam os desafios
que isso represente. Apenas para ilustrar, recordamos que em 2014 foram
oferecidos pelo Fundo mais de quatro mil cursos por meio do Programa de
Inclusão Social, Qualificação, Geração de Renda e Empregabilidade da Prefeitura
de Bragança Paulista. Ressalte-se, ainda, que no mesmo ano passou a funciona
o Polo Regional da Escola da Construção Civil. Também na gestão dela o Centro
de Capacitação I recebeu uma série de melhorias, sendo instalado em novo local
onde são obedecidas todas as normas de acessibilidade. Com referência a 2015,
em breve teremos os relatórios dos serviços efetivados em sua área, mas
podemos esperar mais de um rol de importantes conquistas. Quanto à esposa e à
mãe, também só há o que enaltecer. Disso temos as melhores provas quando
ouvimos as manifestações públicas de seu esposo e de todos os seus familiares,
que vimos aqui hoje. E todos os seus amigos, vale frisar, também, não
economizam elogios à grande profissional que Rosângela é. Por tudo isso, por
sua conduta exemplar como profissional, pelo serviço oferecido como primeiradama, pela esposa e mãe, Rosângela é um exemplo de mulher bem sucedida que
representa, com perfeição, todas as mulheres bragantinas, grandes guerreiras,
que com sua batalha no dia a dia engrandecem o município. Já dizíamos isso
quando tivemos a felicidade de lhe conceder a Medalha Zilda Arns, uma
homenagem a mulheres que, com atuação em Bragança Paulista, lutam pela- ----ATA DA 168 SESSÃO SOLENE DO EXERCÍCIO DE 2015
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transformação, pela melhoria social do município. E agora temos a honra de
cumprimentar o vereador Noy Camilo pela proposta, para que Rosângela passe a
ser formalmente reconhecida como filha de Bragança, oficializando-se dessa
maneira a relação de respeito e total integração, que ela conquistou e consolidou
no seio da comunidade bragantina. Esta é uma solenidade de imensa importância
histórica para o nosso município, porque reconhecer o trabalho daqueles que
muito contribuíram para o nosso progresso não é mera adulação, Rosângela, mas
é uma obrigação de homens públicos. Você realmente é muito, muito digna dessa
preciosa honraria. Que a sua luz, Rosângela, só aumente e continue a iluminar
quem tem o privilégio de caminhar ao seu lado. Para finalizar, eu vou me valer
aqui de uma frase que foi dita por um cidadão, quando se referiu a você: quem
tem capacidade sempre incomoda os fracos. Parabéns, Rosângela, por ser essa
mulher guerreira, corajosa, batalhadora, forte, linda por dentro e por fora, que
realmente transforma a vida de muitas pessoas, de muitos bragantinos. Parabéns.
Muito obrigada." No decorrer da solenidade foram citadas as presenças de: Dr.
Nagashi Furukawa, ex-secretário da Administração Penitenciária do Estado de
São Paulo; Dr. João Valle Leme, delegado de Polícia; Sr. José Luiz Rodrigues,
representando as empresas Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus Ltda. e
Embralixo; Sr. Cristiano Bueno, representando o deputado estadual Átila
Jacumussi; Sr. Antônio Carlos Bacci (Tuzzi), ex-vereador da Casa; Sr. José
Costa, ex-prefeito de Joanópolis; Sr. Hugo Leme, presidente da Câmara Municipal
de Pedra Bela; Sr. Reinaldo Sperandio, ex-presidente da Câmara Municipal da
Estância de Bragança Paulista; Dra. Patrícia Maria Machado Santos,
representando a Dra. Marianne Antunes, secretária municipal de Administração;
Sr. Arnaldo de Carvalho Pinto, secretário municipal do Desenvolvimento
Econômico; Srs. Edison Dias Júnior e Amando Ganen, da Associação Brasileira
de Beneficência Comunitária (ABBC); Dr. Marcelo Fábio Vita, delegado de Polícia
do 2° DP de Bragança Paulista; Sra. Ana Ariel, representando o bispo Antônio
Ferreira da Silva; Dr. Luiz Benedito Roberto Toricelli, secretário municipal em
Atibaia; Sr. Régis Lemos, ex-vereador da Casa; Sr. José Lavelli de Lima, exprefeito da Estância de Bragança Paulista; Sr. Esdras Campos Colicigno,
delegado aposentado de Polícia de Bragança Paulista; Dr. Valmir Guinatto,
delegado de Polícia; Dr. Sidney de Oliveira Poloni, delegado de Polícia de
Amparo; Dr. João Batista Fratini, delegado de Polícia do 1° DP de Bragança
Paulista; Prof. Salim Andraus Júnior, dirigente regional de Ensino de Bragança
Paulista; Sr. José Maurício Brandão Léo, secretário chefe de Gabinete da
Prefeitura da Estância de Bragança Paulista; Sr. Márcio Juviniano Barros,
secretário municipal da Habitação; Sr. Francisco Chen de Araújo Braga,
secretário municipal do Meio Ambiente; Sr. Manoel Luiz Nascimento Almeida,
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secretário municipal da Juventude, Esporte e Lazer; Sr. Marcos Roberto dos
Santos, secretário municipal de Ação e Desenvolvimento Social; Sra. Andréia
Figueira Barreto Vilas Boas, secretária municipal de Finanças; Sr. Moufid Bachir
Doher, secretário municipal de Serviços; Sra. Grazielle Cristina dos Santos
Bertolini, secretária municipal de Saúde; Sra. Cássia Regina Mendes Pimentel,
secretária municipal de Governo; Dr. Djahy Tucci Júnior, secretário municipal de
Segurança, Trânsito, Transporte e Defesa Civil; Sr. Marcelo Perrone Ribeiro,
secretário municipal de Desenvolvimento dos Agronegócios. Nada mais tendo sido
tra do, a presente ?sessão foi encerrada às 22h40. De tudo o que houve, eu,
j-5:Q1-( ---ric't
, Especialista em Assessoria,
red gi e revisei a presente ata que, depois de lida e achada conforme, é
assinada pelos integrantes da Mesa Diretora. Os pronunciamentos feitos em
plenário constam deste documento e dos serviços de gravação da Cãmar
Municipal, como arquivo permanente.
Bragança Paulista, 12
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