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"-CÂMARA MUNICIPAL
DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA 14a SESSÃO SOLENE DE 2015
DATA DE REALIZAÇÃO: 26 DE NOVEMBRO
LOCAL: SALA DO PLENÁRIO
PRAÇA HAFIZ ABI CHEDID, 125

ENTREGA DA MEDALHA ZILDA ARNS

Às 19h25 do dia 26 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 da Resolução
n° 02, de 03 de março de 2010, ser concedida medalha "Zilda Arns" a mulheres
que se destacaram nas áreas de educação, saúde e assistência social.
Compareceram os vereadores Antônio Bugalu, Gislene Bueno (Gi),
representando o deputado estadual Edmir Chedid, Jorge Luis Martin (do Proerd),
José Gabriel Cintra Gonçalves, Leonel P. Arantes (Léo), Mário B. Silva, Paulo
Mário Arruda de Vasconcellos, Rafael de Oliveira, Rita Valle e Valdo Rodrigues.
Foi justificada a ausência do vereador Benedito Ap. de Carvalho (Dito do
Ônibus). Foi registrado pelo cerimonial mensagens de cumprimentos às
homenageadas, enviadas por: Dom Sérgio Aparecido Colombo, bispo da
diocese de Bragança Paulista, e Sra. Huguette Theodoro da Silva, vice-prefeita
e secretária municipal de Educação da Estância de Bragança Paulista. A Mesa
de Honra ficou assim composta: vereadora Fabiana Alessandri, 1a vicepresidente da Mesa Diretora da Casa, e vereador Noieraldo de Souza Camilo, 1°
secretário da Mesa Diretora da Casa, representando o prefeito Fernão Dias da
Silva Leme; e as senhoras homenageadas: Bruna Larissa da Silva, indicada pelo
vereador Antônio Bugalu; Marisa Ferreira de Lima, indicada pela vereadora
Gislene Bueno (Gi); Helena Zandoná Belloto, indicada pelo vereador Jorge Luis
Martin (do Proerd); Sandra Lúcia de Oliveira Teixeira, indicada pelo vereador
Mário B. Silva; Anna Maria Cerqueira Acedo, indicada pelo vereador Noy
Camilo; Maria Odette Latanzi de Toledo, indicada pelo vereador Paulo Mário
Arruda de Vasconcellos; Sebastiana Souza dos Santos, indicada pelo vereador
Rafael de Oliveira; Káthia Giugliano de Souza Bonna, indicada pela vereadora
Rita Valle; e Vera Lúcia Ribeiro da Costa, indicada pelo vereador Valdo
Rodrigues. Consignados os ritos iniciais pelo cerimonial, a presidente da
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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, a mestre de cerimônias procedeu à leitura de mensagem
da Bíblia. Em seguida, foi entoado o Hino Nacional Brasileiro. Na sequência, o
cerimonial destacou que, prevista pela Resolução n° 02, de 03 de março de
2010, da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, a medalha "Zilda
Arns" é concedida anualmente e tem como objetivo condecorar mulheres que se
destacam nas áreas da educação, saúde e assistência social do município. O
discurso inicial foi feito pelo vereador Antônio Bugalu, que cumprimentou os
componentes da Mesa de Honra, homenageados e ao público presente e, em
seguida, declarou: "Hoje é um dia muito especial para nós. O dia que nós
estamos aqui homenageando essas pessoas que não medem esforços pra fazer
aquele trabalho em toda a sua saúde, educação, assistente social, com muito
carinho, às vezes deixando a sua família em casa pra ajudar aquelas que mais
precisam. Em nome da Bruna, minha companheira, quero saudar a todos vocês
por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Vou falar um pouquinho da
enfermagem, que eu tô homenageando, e também da educação, que são todos
vocês, assistente social... Mas, Bruna, você junto com as suas companheiras de
dia, noite, sempre muito prestativa, procurando, além de fazer aquelas pessoas
doentes e também dar um carinho especial pra seus familiares, que certamente
estão lá esperando a recuperação desse paciente, e isso pra nós é muito
importante na nossa vida social. Então, eu quero aqui desejar a todos vocês que
continuem essa luta, que Deus dê muita saúde pra vocês, pra vocês
continuarem esse trabalho, que seja na educação, na saúde, na assistente
social, procurando o melhor pra nós e pra toda a nossa população daqui de
Bragança Paulista. Fiquem com Deus todos vocês, Deus que dê muita saúde
pra vocês, pra vocês continuarem fazendo esse trabalho com muito carinho pra
nossa população bragantina. Fica com Deus todos vocês. Uma boa noite." Em
seguida, manifestaram-se os vereadores: Gislene Bueno (Gi), a qual
cumprimentou os componentes da Mesa de Honra, em especial cada uma das
homenageadas, a imprensa e demais presentes, em seguida, declarou:
"Gostaria de agradecer a vocês, cada uma de vocês, por nos proporcionar
momentos tão felizes como esse, tão prazerosos como esse, porque nosso
mandato de vereador se torna mais significativo quando, na função que
exercemos, podemos homenagear pessoas tão importantes, pessoas que
contribuem tanto pro desenvolvimento do nosso município, contribuem tanto
para o engrandecimento pessoal valorizando o ser humano, que a gente sabe
m,
que vocês tem um trabalho muito grandioso na sociedade bragantina.
, eu não
agora eu peço licença pra falar da minha homenageada, a Marisa.
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sei nem por onde começar, são tantos atributos, tantas qualidades que você tem
que, em nome da população bragantina, que eu tenho legitima outorga pra
representar, eu quero aqui deixar nossos sinceros e profundos agradecimentos,
toda a nossa eterna gratidão por tudo o que você representa, a gente sabe aí,
pra população, uma camada da população mais sofrida e que precisa muito de
você. A gente sabe que você é uma mulher de garra, uma mulher de fibra que
não mede esforços pra defender os seus menores e adolescentes. Por isso, eu
quero deixar aqui todo o meu carinho, minha enorme gratidão e dizer que, você
pode ter certeza, que onde quer que esteja, a dona Lira tem muito, muito
orgulho de você! Você é um exemplo pra nós mulheres e, assim, que maravilha
seria viver se todos fossem iguais a você! Parabéns por tudo o que você faz, por
tudo que você representa pra Bragança Paulista. Junto com essa homenagem
eu quero parabenizar também a cada um de vocês que estão aqui presentes,
aos familiares principalmente, parabenizar e agradecer também por nos
emprestar pessoas tão maravilhosas como essas, porque a gente sabe que
muitas vezes eles abrem mão do tempo que eles poderiam estar com vocês...
elas, poderiam estar com vocês pra estar desenvolvendo algum trabalho junto à
população de Bragança Paulista. Muito, muito obrigada a cada um de vocês e
que Deus abençoe a cada uma de vocês pra que vocês continuem aí por muito
tempo desenvolvendo o trabalho que vocês desenvolvem por Bragança Paulista.
Muito obrigada e boa noite."; Jorge Luis Martin (do Proerd), que saudou os
vereadores, imprensa, público presente e, em seguida declarou: "Nessa noite eu
me sinto muito honrado mais uma vez, nós temos diversas atividades aqui
dentro da Câmara e uma delas eu acho que é muito louvável, é reconhecer a
população de Bragança Paulista, aquelas pessoas que prestam serviços para a
comunidade sem medir esforços. Quero aqui pedir desculpa para os familiares,
na ausência até de alguns de vocês durante o período de trabalho de vocês. Eu
quero citar aqui o nome também, fica meio repetitivo, mas a gente não pode
deixar de citar, a Anna Maria, a Bruna, a Helena Zandoná, a Khátia, a Maria
Odete, a Marisa Ferreira, a Sandra, a Sebastiana e a Vera Lúcia. A gente sabe
que a vida dessas pessoas são meio parecidas, são todas pessoas que deixam
seu tempo, às vezes deixam até um pouco da família, pra servir a sociedade. E
às vezes até cumprem o papel que é do papel público, seja do Município, o
estadual e o federal. Essas pessoas tiram dinheiro do bolso pra sustentar
projetos. Essas pessoas deixam seu tempo pra viverem em torno do filho dos
outros e às vezes a gente não tem aquele reconhecimento que merece. Vocês,
até quando se... a gente chama alguém pra dar o título, as pessoas não querem
até receber o título, eles falam: 'Não sou digno do merecimento desse título.' E
aqui a gente sabe que vocês são dignos sim, tá? Em especial agora eu gostari
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de cumprimentar a Helena Zandoná, que eu acompanho há um bom tempo,
alguns trabalhos fizemos em parceria e ela tem uns trabalhos que são
maravilhosos frente ao pessoal da terceira idade e também a caminhada, né,
Helena? Que leva aí seiscentas pessoas, setecentas, acho que até mil, né,
Helena? Todo ano. Então, a gente sabe que essas caminhadas levam as
pessoas pra reflexão e a gente vê lá familiares, pessoas, crianças, jovens e
adultos. E a gente sabe que esse trabalho é feito de coração, as pessoas vão
pra esse trabalho sabendo que reconhecimento não terão ali, mas o que
acontece? A união das pessoas traz o reconhecimento a toda a comunidade de
Bragança Paulista. Então, dentro da área do esporte, da cultura, do lazer e tudo
que você fez pela espiritualidade também junto aos freis, eu gostaria de
agradecer nessa noite o trabalho que a senhora desenvolve e que todos aqui
desenvolvem. Muito obrigado e boa noite."; José Gabriel Cintra Gonçalves,
que cumprimentou aos presentes, em especial às homenageadas, e declarou:
"A Câmara Municipal, na noite de hoje, sente-se muito honrada em recordar
nessas mulheres a Zilda Arns. Talvez os mais jovens nem conheçam a história
dessa grande mulher, tenho certeza que futuramente será beatificada pela sua
história de vida. Uma mulher, mãe, esposa, grande profissional, médica
sanitarista, com uma vida estabilizada que tinha, católica fervorosa de família
praticante, com todo o conforto na sua casa, mas não estava feliz
completamente, tinha que fazer algo em favor do próximo, em favor do menos
avorecido. Começa aí sua missão. Talvez se continuasse só na sua vida não
staríamos recordando dela aqui hoje, mas quis fazer mais, voluntariamente. Se
dedicou às crianças principalmente, primeiramente, depois aos idosos, formando
a pastoral da criança, pastoral do idoso, até que, em 2010, infelizmente ou por
desígnio de Deus, num terremoto no Haiti, estava em missão, Deus a levou. Mas
esta Casa recorda aqui, nessas homenageadas de hoje. Talvez também muitas
no seu conforto de casa não precisavam estar mais se dedicando ao próximo,
seja na área social, na área educacional, na área da saúde, que nem a Odete, e
os demais, mas cada um de nós temos uma missão aqui. E a missão é servir,
trabalhar em prol dos mais necessitados, daqueles... falam talvez por aqueles
que não têm voz, caminham muitas vezes por aqueles que não podem andar.
São essas mulheres que hoje, assim como recordamos Zilda Arns, vocês
também ficarão marcadas em nossa Câmara Municipal. Deixo aqui um grande
abraço a todas, Deus continue abençoando nessa missão e é uma singela
homenagem, mas que a Câmara Municipal, todos os vereadores reconhecem
vocês como mulheres de destaque na sociedade bragantina. Um grande abraço
a todas."; Mário B. Silva, que cumprimentou as autoridades, familiares e amigo
das homenageadas e declarou: "É uma homenagem justa e correta • - esta
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Casa faz a vocês, mulheres, a vocês que se dedicam, tenho certeza disso, como
a minha homenageada, Sandra, que durante dez anos passou no Sarna fazendo
um trabalho social, um trabalho que mudou a cara dessa instituição. Que hoje,
Sandra, é com muito orgulho, com muita alegria que estou aqui prestando essa
homenagem a você e a todas as mulheres aqui presentes, que fazem parte
desse time, um time que realmente mostra o que é ser solidário, o que é na
verdade você se doar, você se dar pra outra pessoa. E quero também, Sandra,
lembrar quando você estava na Secretaria, Semads. Durante dois anos e seis
meses você realmente mostrou que é competente, que tem um coração
realmente voltado para as pessoas que precisam, para as pessoas carentes.
Quero aqui desejar uma boa noite a todos e, mais uma vez, parabenizar todas
as mulheres e principalmente você, minha homenageada."; Noy Camilo, que
após cumprimentar os presentes declarou: "Posso dizer que hoje também estou
sendo privilegiado, nesta noite, onde faço parte desta mesa recheada de
mulheres! Uma surpresa pra mim quando me vi nesta mesa com mulheres tão
importantes, a começar por Bruna, que faz um trabalho magnífico na saúde,
sendo homenageada por um de nossos colegas; Marisa, falar de você eu ficaria
aqui falando horas, então eu vou apenas dizer: em tudo que você toca vira ouro
ou acontece. Obrigado por tudo o que você fez já por Bragança e faz pelas
nossas crianças; Helena, esse coração magnífico, né? Perfeito. Que tudo cabe,
que tudo dá certo. Muito obrigado; Sandra, como antecedeu o nobre vereador
Mário B. Silva, parabéns pelo trabalho que você realizou na assistência social,
no Sarna, a todas as pessoas; Odete Lattanzi, assistente social, trabalho
magnífico de anos e anos, ajudando incansavelmente as pessoas, falar de você
é um privilégio, minha amiga, do conhecimento que tenho do seu coração;
Khátia Bonna, faz um trabalho magnífico com as crianças, com a música da
nossa cidade. Parabéns, Khátia, por essa realização juntamente com a sua
família, a todo o seu trabalho, que é magnífico na nossa cidade; A dona Vera,
também, e a dona Sebastiana, pelas obras que vocês fazem nas igrejas, o
coração que vocês abrem a cada ser humano que vocês conversam e as obras
que vocês evangelizam. Muito obrigado! Mas peço licença neste momento para
parabenizar a todas as outras pessoas que fazem parte e que não estão aqui
neste momento. A todas as mulheres homenageadas nesta noite e dizer que é
uma responsabilidade receber essa medalha. Medalha com o nome de uma
pessoa de tanta importância em nosso país e no exterior, Zilda Arns, mulher que
recebeu vários prêmios pela sua dedicação ao próximo. Tenho certeza que cada
uma de vocês foi escolhida por merecimento, de cada um dos nossos pares.
Mas queria pedir licença a vocês agora pra falar da minha homenageada. Quero
falar da homenageada, que é esposa, que é mãe, que é sogra, que é
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professora, que é vó, que é diretora, que é mulher! Mulher que aprendeu a se
doar desempenhando o papel de voluntária, em toda a cidade! Mulher que faz a
diferença em nossa sociedade, Ana Maria Cerqueira Acedo! Muito obrigado,
minha amiga, por tudo o que você já realizou na nossa cidade. Mas é uma
mulher brava! Ééé! Guerreira que luta pelos desejos dos jovens, através do seu
trabalho. Hoje cuida da Comenor, uma gestão compartilhada com a Fundação
Casa, voluntariamente, é bom salientar aqui. Quanto trabalho, amiga Ana,
quanto suor derramado a cada dia. Como se não bastasse ainda... Gente! Ela
tem tempo, depois de tudo isso, pra fuxicar! Vocês acreditam nisso?! Ééé... Aqui
tem um pouco, sabe... toda terça-feira, ela se reúne com as amigas dela pra
fuxicar! E pra tricotar também, gente! Ééé... Ela tricota enxovais de bebês que
são entregues nas Santas Casas e doados para as mães mais carentes. Por
mês são entregues mais de trinta enxovais pelas mãos de Ana e suas amigas
que ficam lá tricotando, fuxicando e fazendo acontecer. Ana, o que significa
Ana? Ana significa cheia de graça, graça pelo seu sorriso, graça nas mãos e nas
ações e atitudes. Isso é o que você significa, minha amiga. Agora, a verdade ou
a verdadeira caridade surge espontaneamente de um coração simpático, antes
mesmo de qualquer pedido que seja feito. Ela é a pessoa que se dá, não
ocasionalmente, mas constantemente; por isso, hoje, a minha homenagem vai a
você, minha amiga Ana Cerqueira, e a toda esta mesa recheada de
maravilhosas mulheres. Obrigado, Bragança Paulista agradece! Trago aqui um
grande abraço fraterno do nosso prefeito Fernão Dias da Silva Leme, que hoje
tem um compromisso, está de férias, e um compromisso fora da nossa cidade.
Trago aqui, representando ele, um grande abraço a todas vocês, e agradecendo
a todo o trabalho que todas vocês... E como é importante esse trabalho feito por
cada uma de vocês, nas suas áreas! Muito obrigado e continue assim, que Deus
abençoe a cada uma de vocês, que as suas famílias estejam aí, presentes.
Muito obrigado."; Paulo Mário Arruda de Vasconcellos, que saudou a Mesa,
público presente, imprensa e homenageadas, e declarou: "Quando a gente
chega nesse dia, ou um pouquinho antes desse dia, e recebe a carta do
presidente que tem tal dia para indicar o nome de uma pessoa, começa o dilema
na nossa cabeça, porque não é só uma que se destaca, mas nós temos que
colher uma só. Então, você sai do beco, escolhendo, no meu caso, a Odete. E o
beco continua aqui até agora, porque eu tenho um relacionamento e um carinho
por todas e um apreço desde pequeno com a Ana Maria, com a Helena... Por
quê? A Ana Maria foi minha amiga de infância, convivemos durante muito tempo
juntos. A Helena tinha uma irmã que morava no meu coração, e mora até hoje,
que já nos deixou, e sempre transferimos a amizade. Então, quero a
COM
cumprimentar todos os colegas vereadores, que as indicaram e avaliza
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vocês, que escolheram corretamente certo as pessoas que aqui estão
presentes. O motivo desta solenidade é pra reconhecer o trabalho de todas
vocês, mas que vocês sirvam de exemplo e estímulo a outras pessoas para que
façam o mesmo e possam se sentar aqui um dia, seja depois de dez anos de
trabalho, seja depois de vinte, seja depois de trinta! Porque tem sempre alguém
apreciando o trabalho de alguém. Nunca nada é feito em vão! Nunca! Sempre
tem alguém inspecionando, seja nas boas ou nas más atitudes. Então, não
cobrem, mas acompanhem. Isso que é importante na vida. Acompanhem, um
dia ou outro acontece! No caso da... peço licença agora pra falar da Odete, são
vinte e poucos anos trabalhando, se dedicando não só à educação como
saúde. Eu lembro muito bem da Odete quando eu ia assistir o carnaval, e a
Marisa também, porque sempre foi uma guerreia, mas era aquela baiana que
mais girava no carnaval, né, Odete? E era apreciada por todo mundo, porque ela
saia sempre no Lavapés, sempre no Lavapés. Isso foi só uma lembrança que
veio aqui agora, Odete. Mas a Odete, nessa sua vida de dedicação à saúde, e
também educação, ela nunca deu a oportunidade às pessoas de cobrá-la. Eu
presenciei, várias vezes, pessoas que conversaram perto de mim, perto dela ou
perto de outras pessoas e contavam um problema, ela falava: 'Pode ir lá pra
mim que nós vamos te ajudar.' Então, o coração dessa moça talvez seja um
pouco maior do que o peito que ela tem, porque este coração é muito grande; às
vezes não aparenta no tamanho, mas na grandeza que está dentro dele. A
Odete... mesmo - me permita, Odete - com uma doença que ela carrega, ela tá
sempre de bom espírito, ela tá sempre com coragem, ela tá sempre ali disposta
a ajudar as pessoas. Isto é primordial na vida das pessoas pra superar aqueles
entraves que têm no transcorrer da vida. Então, Odete, você não tá aqui só
porque o Paulo Mário te escolheu. Você está aqui porque muitas pessoas
pediram que eu fizesse essa homenagem pra você. Eu tenho certeza que todas
vocês também estão no mesmo plano. As coisas não acontecem só por um. A
coisas não acontecem politicamente. As coisas acontecem através de somatóri
de oportunidades. Todos nós somos políticos e nós sabemos observar tudo isso.
Ninguém aqui escolheu vocês com qualquer tipo de interesse. Escolheu pura e
simplesmente pelo trabalho e a grandeza do trabalho de todas vocês. Parabéns
a todas vocês e que esta data fique guardada no coração de vocês pra sempre!
Felicidades!"; Rafael de Oliveira, que após cumprimentar a todos e destacar
que, por uma feliz coincidência, a presente sessão era presidida por uma
mulher, a vereadora Fabiana Alessandri, declarou: "É uma grande satisfação
que nós podemos estar hoje aqui representando o Poder Legislativo,
representando a população de Bragança Paulista, pra dar, oferecer e indicar
essa medalha a essas mulheres valorosas, mulheres que buscam fazer
ATA DA 143 SESSÃO SOLENE DO EXERCÍCIO DE 2015
939

diferença e fazer muito mais pelo próximo em todas as áreas que cada uma
atua. Cada uma se dedica, abre mão da sua família, abre mão do seu tempo pra
dedicar ao próximo. E agora peço licença pra falar da minha homenageada, a
senhora Sebastiana, carinhosamente conhecida como missionária Tiana. Existe
um ditado que diz que tempo é dinheiro, mas eu discordo, discordo um pouco,
porque na minha concepção tempo é vida! Tempo é vida. E quando nós
dedicamos tempo a outras pessoas nós dedicamos a nossa própria vida a outras
pessoas. E no caso da minha homenageada, junto com o seu esposo, pastor
Francisco, que ali está, é imensurável a quantidade de vida que eles doam a
outras pessoas, num trabalho missionário, num trabalho evangelístico, num
trabalho caridoso, num trabalho social, num trabalho de amigo, num trabalho
espiritual, ou seja, no trabalho de se dedicar sua própria vida a outras pessoas.
Eu acho que não existem qualidades pra gente colocar pra todas essas
mulheres, no caso especial a minha homenageada, a irmã Tiana, por dedicar
tanto tempo, tanta vida, aos próximos. Só tenho que agradecer a Deus pela
oportunidade que deu de Bragança ter a senhora e o seu marido aqui pra se
dedicar a vida a outras pessoas, e agradecer a Ele por dar oportunidade de eu
estar aqui hoje podendo indicá-la em reconhecimento ao que a senhora tem feito
em Bragança nos últimos quinze anos, junto do pastor Francisco, com tantas
pessoas que vão lá buscar o auxílio em todas as áreas, área espiritual, social.
Muito obrigado e que Deus continue abençoando cada vez mais, irmã Tiana.
Boa noite."; Rita Valia, que cumprimentou aos presentes, em especial a
residente e as homenageadas, e declarou: "Quero cumprimentar os meus
amigos vereadores aqui, meus colegas, pela indicação que fizeram de mulheres
tão valorosas. Porque, na verdade, hoje aqui, é tão difícil a gente falar de
essoas que são tão destacadas aí no trabalho social de nossa cidade. Mas
olha, na primeira edição da medalha Zilda Arns, eu fui privilegiada de estar
sendo indicada e recebi a medalha Zilda Arns, pela vereadora Beth Chedid, e
fiquei extremamente lisonjeada, porque o papel que essa mulher, Zilda Arns, ela
desempenhou na nossa sociedade foi extremamente importante. Então, eu me
identifico novamente com vocês, porque receber essa homenagem, tendo como
pano de fundo aí a nossa Zilda Arns, eu acho que é extremamente especial pra
todas vocês. E olhem, eu queria fazer essa homenagem, na verdade quando
escolhi a minha homenageada eu queria fazer homenagem de título de cidadão
bragantino ao casal, mas não era possível, porque o casal... era título de
cidadão. Então, eu fiz a escolha de privilegiar o Marcus Bonna, esposo da
Khátia aí, com o título, a semana passada inclusive, de cidadão bragantino. E
até achei bom, viu Khátia, porque eu poderia dar uma expressão mais potente-a
você como mulher com a medalha Zilda Arns. Minha homenageada é Uma
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mulher muito especial, teria feito a indicação de título, mas não fiz... Zilda Arns
pra você. Khátia é uma mulher de aparência singela, mas com um interior
potente, disciplinado, que me tanto traz inveja positiva, viu, Khátia? Que além de
empresária de sucesso é um educadora musical extremamente competente.
Também como rotaryana ela promove os ideias de cidadania e bem comum.
Parabéns, porque você durante muito tempo, Khátia, você foi a única mulher no
Rotary Clube Bragança Estância. Mas agora temos aí novas mulheres seguindo
o seu exemplo. Mas olha, a frente do projeto Lyra Bragança, com seu marido
Marcus Bonna, é o que destaca mais em você, Khátia, porque suas crianças posso chamar assim -, porque suas crianças e adolescentes são eles que fazem
todo esse barulho, todo esse calor aí que aquece realmente a sua vida. Eu sei,
porque eu acompanho o seu trabalho desde muito cedo, que você se dedica
todos os dias no ensaio dessas crianças. Você dedica os seus finais de semana
quando tem competições. Eu sei que você, com tanta disciplina, invejável
realmente, você, dentro daquela sala de percussão, de estudo, você leva essas
crianças e tira essas crianças de um convívio de ruas, de um convívio... onde
nós temos que valorizar, porque é através de projetos como o que você
comanda junto com o Marcus é que nós conseguimos tirar essas crianças de um
convívio não adequado, ou das ruas, ou, enfim, daquilo que não possa trazer de
bom pra elas. Então, olha, receba dessa casa, porque todos os vereadores eles
foram unânimes em todas vocês pra que nos pudéssemos estar hoje fazendo
essa homenagem, mas receba desta Casa que você faz jus a esta homenagem
e, mais uma vez, o meu calor, o meu amor, o meu carinho pra todo esse
trabalho que você vem desenvolvendo. Parceira da ABCC, juntamente nós
fazemos fazer valer realmente a condição de trabalho social, de solidariedade
em Bragança Paulista. Parabéns e muito obrigada." Valdo Rodrigues, que,
após os cumprimentos iniciais, proferiu as seguintes palavras: "Quero dizer que
pra esta Casa é motivo de festa, é motivo de alegria, nós temos esta
oportunidade hoje de condecorar tão ilustres mulheres, que representam aqui
um grande exército de mulheres que são guerreiras e valorosas, do município de
Bragança Paulista. Eu entendo que vocês fazem parte, e hoje representando
esse exército de mulheres, vocês fazem parte de um grupo seleto, porque vocês
têm dentro do coração o amor e esse amor impulsiona vocês a acolherem e
amarem pessoas, e por isso servem muito bem as pessoas da nossa cidade. Eu
quero aqui... conheço todas aqui, mas eu queria fazer algum destaque antes de
chegar à minha homenageada. Conheço o trabalho da Marisa, o trabalho que a
Marisa, conselheira tutelar, de outras caminhadas, do Sarna, da casa de
recuperação Recanto das Garças. Quero fazer um destaque muito especial a
sua homenageada, vereador Mário B. Silva, a dona Sandra Teixeira, porque a
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Sandra quando ele esteve... fez um excelente trabalhando à frente do Sarna,
mas quando ela chegou na Semads ela foi uma `mãezona' pra todo mundo,
porque todos hoje sentem saudades de você e reconhecem o trabalho que você
tem feito, então parabéns! Quero também aqui destacar o trabalho da Khátia
Bonna, que também admiro muito o trabalho da Khátia, juntamente com seu
esposo, juntamente com o Babalu, com a Bárbara e fazem um trabalho
magnifico na nossa cidade. Todas vocês, a Odete, parabéns! Mas eu quero me
dirigir à professora Vera Lúcia Ribeiro da Costa. A professora Vera, eu tive a
oportunidade de conhecê-la quando era diretora, estava diretora da Escola
Estadual Jorge Tibiriçá. Conheci ela lá no meio de um porão, quando tava
fazendo a reforma, toda cheia de pó, diretora e mexendo e ali ela fez um
excelente trabalho. Depois a dona Vera ela vai pro Assis Gonçalves. E lá no
Assis Gonçalves de novo vai mexer com uma reforma e deixou o colégio lindo lá
na temporada que a senhora esteve lá. Mas não só isso. O compromisso que a
dona Vera teve nas escolas que ela passou transformou a realidade de muitas
pessoas, inclusive do meu filho, ao qual ela acolheu muito bem. Então, a escola
que ela chegava ela mudava a situação. Por isso, nós fizemos questão de fazer
essa singela homenagem pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu amor,
pelo seu compromisso com a educação. A senhora é uma guerreira, a senhora é
uma mulher valorosa e com certeza a senhora teve o privilégio de deixar aí uma
marca na história da educação de Bragança Paulista. Por isso, eu quero desejar
aqui muitas felicidades, que Deus continue abençoando a sua vida. E, para
\ encerrar, tem uma frase que eu queria deixar pra todas vocês, especialmente
para a senhora, dona Vera, professora Vera Lúcia, minha professora: 'Amar é
acolher, é compreender, é fazer o outro crescer. ' E é isso que vocês mulheres
fazem, por isso parabéns a todas vocês! Obrigado." Na sequência, cada
vereador, acompanhado da presidente da solenidade, vereadora Fabiana
Alessandri, fez a entrega da medalha Zilda Arns à respectiva homenageada.
Durante a entrega das medalhas, a mestre de cerimônias procedeu à leitura da
justificativa das indicações. A Sra. Káthia Giugliano de Souza Bonna também
recebeu flores ofertadas pela Sra. Cristina Valle, em nome da Associação
Bragantina de Combate ao Câncer (ABCC). Após receber a medalha, fizeram
uso da palavra, conforme segue, as homenageadas: Bruna Larissa da Silva,
que declarou: "Boa noite a todos, gostaria de agradecer a todos aqui pela
medalha. Estou me sentindo muito honrada por estar recebendo esse prêmio...
ai desculpa... Ao vereador Antônio Bugalu, presidente. Eu gostaria de fazer um
agradecimento aos meus pais, porque eles estão sempre me dando apoio pra
mim estar podendo evoluir na minha profissão, estão sempre me dando a aju•
que eu preciso pra continuar evoluindo nisso que eu gosto muito de faz- , • ue é
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cuidar do próximo. Obrigada, gente."; Marisa Ferreira de Lima, que, após
saudar os vereadores, homenageadas e público presente, declarou: "Quero
deixar um beijo enorme pra meu marido, que amo, e a minha irmã Márcia, que tá
lá. Eu nem sei, como disse... me antecederam os vereadores, se sou realmente
digna desta honraria. Eu ficaria feliz com qualquer outra honraria, mas pelo
símbolo da senhora Zilda Arns, que militou na infância e que eu vou ter que viver
uns quinhentos anos pra fazer pelo menos uma `uinha' dela, e morrer do jeito
que morreu, é precursora da pastoral do menor... da criança, eu fico sem saber
realmente o que fazer, porque eu trabalho há 14 anos no Conselho Tutelar e eu
já vivi muita, muita coisa, muita coisa! E podia ser de qualquer outro título, mas
esse com a Zilda me fez refletir uma série de coisas. Então, eu fiz um discurso
pequeno, que não é, mas eu vou cortar na metade. Eu primeiro quero agradecer
a Deus por poder participar desse evento de tamanha importância para mim.
Agradeço ainda por Deus ter me permitido ser filha de dona Liria, minha querida
mãe, que não está mais entre nós, mas tenho certeza que deve estar muito
orgulhosa de mim, afinal, a sua existência nesta Terra foi de inteira abnegação e
ensinou aos seus filhos que tudo o que faz para o próximo deverá ser feito de
coração e sem esperar nada em troca. Dizia ainda que: 'O que você não quer
para você, você não deseje para os outros.' Então, a partir dos seus
ensinamentos e na intenção de fazer a diferença na vida de pessoas, me
candidatei à função de conselheira tutelar desde dois mil e, com a graça de
Deus, estou até hoje. Vivi maus bocados, sofri sérias ameaças, passei noites
sem dormir e tive que esconder muitas coisas de meus familiares, inclusive de
meu marido, pelas ameaças que sofria, que eram aterrorizantes, enfim. Mas
posso garantir que as alegrias foram incontáveis: salvar vidas, lutar pela
infância, tirar criança e adolescente de situação de risco e poder promover o
bem. Ah! Isso não tem preço que pague! Mas afirmo aqui que sozinha eu jamais
conseguiria. Tive excelentes parceiros, a começar da minha amiga Helena e em
seu em seu nome agradeço a todos os conselheiros tutelares que passaram
pelo Conselho e em minha vida nesses catorze anos, às meninas que estão lá e
aos próximos que virão. Agradeço aos meus amigos, faço questão de fazer
menção a isso, à Guarda Municipal e para representá-los eu quero citar o nome
da minha amiga que tá lá, amiga Deise. Que, se não fosse a Guarda Municipal,
eu não faria trinta por cento do meu serviço. Não é a Guarda Municipal, com
essa gestão, com a gestão de fulano ou de ciclano, não! É a Guarda Municipal
que não desampara o conselheiro tutelar, que vai com a gente pra rua, pro
embate, pro combate, que não me deixa, que não deixa os meus, que não deixa
que a gente corra qualquer tipo de risco. Eu podia falar o nome de qualquer
outra pessoa, mas nesses catorze anos é a Deise, que, além de ser minh
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amiga particular, conhece toda a minha trajetória de vida e também era uma
mega querida da minha mãe. Ressalto aos amigos da Polícia Militar, que eu
queria cumprimentar em nome da Janaína, que é uma querida, a Elidia, que
deve estar lá fora, se não tiver vou puxar a orelha dela, com a Roberta, que eu
também amo, e o José Luiz Estevam. A educação, quero falar o nome da minha
amiga Alexandra. E tantos outros segmentos como a Polícia Civil, com a doutora
Simone, porque essas pessoas são realmente parceiras. E aí fiquei pensando
tantas outras coisas... a minha família, que muitas vezes chorou comigo, que
muitas vezes queria que eu falasse alguma coisa, porque que eu estava triste,
chorando. Eu não podia! Porque se eu contasse metade do que estava
acontecendo certamente eles não dormiriam também. Continuar no Conselho
Tutelar foi uma opção minha e eu nunca imaginei receber tamanha homenagem,
nunca. Eu tive muitos problemas na minha vida e quis desistir muitas vezes, mas
eu não desisti por muitas pessoas também. Uma dessas pessoas é a Sandra,
que tá aqui comigo e compõe esta mesa hoje. E ela disse pra mim: 'Você tem
futuro e vai para a frente, menina'. Ela falou: 'Você tem competência e você
precisar continuar'. A dona Anna, que é meu cabo eleitoral e que jamais me
abandona, eu amo você Anna. Você é dura, bocuda, assim como eu, a Ana é
queridíssima, e tantas outras pessoas que estão aqui. A Odete, a Khátia, a dona
Vera, que a gente conhece o trabalho, a irmã, a Bruna, que conheci há pouco, a
dona Helena... Pensa que tamanha honraria ficar aqui compondo esta mesa
om essas mulheres que realmente fizeram a diferença. Eu só fiquei um
'ouquinho triste, porque, concomitante ao aniversário do meu sobrinho, ele já
inha marcado há muito tempo, então meus oito irmãos não puderam estar aqui.
A Márcia tá ali, eu acho que representando todos, mas eu tenho certeza que
les tão lá na festa do Arthur, que tem seis anos, e eu quarenta e quatro, eu ia
ficar menos triste que ele, mas eu fiquei só um pouquinho menos triste, e aí eles
não puderam vir aqui. Então, eu ficaria aqui a noite inteira falando, eu amo a
minha família, eu amo meus irmãos, eu amo meu marido, eu amo a infância.
Gostem ou não, fui reeleita novamente por mais quatro anos e de lá eu não saio,
a não ser que Deus queira. Boa noite, obrigada."; Helena Zandoná Belloto, que
agradeceu a Deus, cumprimentou os presentes e declarou: "Ao longo desses
anos, trabalhei como modista de alta costura, com noivas, madrinhas e
formandas, mas sempre dedicando o meu tempo a um bem maior, como a Zilda
Arns. O tempo passou muito rápido, há mais de vinte e cinco anos costuro os
hábitos dos freis agostinianos. Não é só fazer roupas, eles vêm de cidades
distantes, até de outros países, chegam com fé, amor no coração, deixam longe
suas famílias, irmãos e amigos, assim chega a saudade e fico triste e sempre
estou presente para doar coragem e conselho de mãe. A ordem ago nilna é
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uma grande família. Assisti várias formaturas e ordenações. Quando os meninos
chegam é uma grande alegria, quando terminam o noviciado as despedidas são
tristes e eu choro. A alfabetização solidária dos jovens e adultos da
Universidade São Francisco foi uma experiência que aprendi muito. Escolhi
administrar os núcleos de Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora da
Aparecida, Vila Maria, São Vicente de Paula. Neste ano... nestes anos, fui filha,
mãe, médica e a professora Helena. Eram 28 núcleos. Conhecendo bem a
cidade de Bragança e os bairros da zona rural, depois de administrar aulas por
três anos, fui convidada a ser supervisora e coordenadora comunitária da
Universidade São Francisco, dedicando mais o meu tempo. Fui coordenadora
por sete anos do grupo da ADPM, Associação Desportiva da Policia Militar,
organizando festas e passeios. Desse tempo, eu defendendo os jogos regionais
da cidade de Bragança Paulista no vôlei adaptado, neste ano ficamos em quarto
lugar na colocação geral entre sessenta e três cidades da região. Eu e meus
amigos alegramos as festas juninas com a quadrilha caipira. Nosso Grupo Sem
Limites há mais de dez anos recebendo os agradecimentos e aplausos da
comunidade. Caminhada de Santa Rita, bairro do Bom Retiro do Bacci, nesses
treze anos caminharam com fé, respeito, em procissão mais de seis mil
pessoas. No ano de dois mil e quinze, mais ou menos, mil pessoas para Santa
Rita. Santa Rita abençoe a todos! No trabalho comunitário tem uma parte
importante, nunca fazemos nada sozinhos. Esta homenagem eu ofereço a todos
vocês que juntos levantamos essa bandeira. Agradeço os amigos e os parentes,
meus filhos, noras e netos, que me apoiaram muito no meu trabalho. Agradeço
autoridades do passado e do presente, Polícia Militar, Guarda Municipal,
imprensa falada e escrita. Reitero meus agradecimentos ao vereador e meu
amigo Jorge e a todos que me prestigiaram com sua presença e a todos vocês
que estão aqui. Que o ontem me sirva de experiência, o amanhã me sirva de
esperança, mas o hoje me sirva como o melhor presente de Deus na minha vida
recebendo esta homenagem. Abraço a todos."; Sandra Lúcia de Oliveira
Teixeira, que cumprimentou os presentes e discursou: "Parabéns a todas vocês
que compõem essa mesa. Eu acho que eu não merecia, mas todas vocês, pelo
histórico, merecem essa homenagem. Eu ainda sou muito nova e vocês tem
muita bagagem pra tornar isso uma homenagem digna. Parabéns a todas vocês!
Esta noite é de enorme alegria e grande contentamento em estar recebendo
esta homenagem, mas não seria justo não dividi-las com pessoas que estiveram
sempre ao meu lado me ajudando e ensinando em todos os momentos do meu
aprendizado, meus amigos e funcionários de quase onze anos de voluntariado
no Sarna e aos amigos e funcionários da Semads, os quais me receberam com
muito carinho e paciência e me ensinarem o bê-á-bá das políticas públicas de
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assistência social. Gostaria de ressaltar três pessoas em especial,
representando a todos aqueles que me acompanharam neste processo de
mudança do voluntariado ao servidor público: a senhora Maria José de Ávila,
minha sempre adorável e querida mestre desde os tempos do Sarna; ao nosso
ex-prefeito João Afonso Sólis, ao qual sou muito grata pela oportunidade
oferecida; e aos meus anjos das guardas, em especial duas pessoas: o
Alexandre que tá ali escondidinho e o meu anjo da guarda e amiga querida Ana
Maria Aires. Não posso deixar de agradecer imensamente a pessoa que está me
proporcionando esta noite especial, vereador Mário B. Silva. É muito gratificante
quando procuramos dar o máximo e o melhor de nós em tudo aquilo que nos
propomos a fazer, mesmo que às vezes restringidos em nossa capacidade, pois
não podemos ir além de nossos limites, mas o mais importante é que somos
conscientes na nossa missão. Vou caminhar na esperança de dias melhores e
sempre praticando o bem, amando ao próximo. Como bem dizia a doutora Zilda
Arns e conforme o vereador Valdo falou, pensamos iguais: 'Amar é acolher, é
compreender, é fazer o outro crescer. ' E que nunca se deve complicar o que
pode ser feito de maneira simples. Obrigado e boa noite a todos."; Anna Maria
Cerqueira Acedo, que cumprimentou as autoridades presentes e declarou:
"Nesta noite de temperatura quente, com a alma e o coração cheio de emoção,
aqui estou para humildemente receber a medalha Zilda Arns, que foi um
exemplo de mulher, dedicando a vida ao voluntariado, fundando a pastoral da
criança. Várias entidades trabalham como verdadeiros soldados tentando
orientar crianças e jovens, orientando e ensinando os melhores caminhos, bem
como direcionando-os ao mundo do trabalho. O exemplo de meus pais
impulsionaram para que eu decidisse trabalhar voluntariamente. A Comenor,
que estou presidindo há alguns anos, é um exemplo de luta, dedicação e
coragem na consecução de seus objetivos. Compartilho esta homenagem com
meu marido, filhos, noras, genro e netos, que me apoiam e sempre
demonstraram compreensão nas vezes em que me ausento. Aos funcionários
da Comenor o meu muito-obrigado pela dedicação, comprometimento na luta
pelo aprimoramento de nossa instituição. Não seria possível sem vocês,
funcionários! Aos meus irmãos, cunhados, sobrinhos, primas e amigos que
vieram me prestigiar, obrigado pela presença. Finalmente, dirijo-me ao atuante
vereador Noy Camilo, que me indicou, saiba que serei eternamente grata pela
homenagem. E peço ao Senhor Criador que me dá saúde, força para continuar
nesta minha caminhada. Desculpe, mas perdi até a voz de emoção."; Maria
Odette Latanzi de Toledo, que saudou aos vereadores e público presente e
declarou: "Minha secretária de Saúde, obrigado pela presença. Eu gostar'
imensamente de agradecer ao Paulo Mário por essa homenagem; aos • nos
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de vida eu não esperava receber. Passo por algumas dificuldades de doença,
mas eu sempre falo: não tem problema, ela é grande, mas eu sou maior que ela,
porque na mão do Senhor eu sou uma guerreira. Então, eu estou aqui e dizer
pra vocês: eu amo o meu trabalho. Eu vou dizer uma frase pra vocês, que é
assim de um autor desconhecido: 'Eu não trabalho somente, mas eu amo a
minha profissão.' Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês por esta
indicação, muito obrigada."; Sebastiana Souza dos Santos não fez uso da
palavra após receber a homenagem; Káthia Giugliano de Souza Bonna, que
cumprimentou vereadores, homenageadas, público presente e manifestou-se
com as seguintes palavras: "Eu não sou uma mulher de falar, eu sou mais uma
mulher de ação e sempre que eu estou em público eu estou no meu piano,
então, eu não sei... sem o piano eu não sei muito bem como agir. Mas eu achei
necessário falar hoje aqui, principalmente agradecer a indicação da vereadora
Rita Valle por essa premiação. Que eu me sinto muito honrada principalmente
porque esse prêmio leva o nome de uma mulher que eu admiro muito, sempre
admirei, que foi dona Zilda Arns. Eu quero compartilhar esse prêmio com as
pessoas que trabalham comigo, pois eu não faço nada sozinha, então... acho
que ninguém faz. E eu compartilho esse prêmio, primeiro com o meu marido,
que é o meu grande parceiro, meu cúmplice; meus filhos, nora, que sempre me
compreendem, que muitas vezes eu fico... deixo de dar atenção a eles pra estar
no projeto. Eu compartilho com o Babalu, que é uma pessoa assim que eu
admiro muito e que me ajuda muito na Lyra Bragança. Eu compartilho também
com a diretora Marisa Estevam, da Escola Alegretti, que abraçou o nosso
projeto e hoje a escola tem um resultado muito melhor lá com a Fanfarra
Alegretti. Eu compartilho também com os professores do projeto, os monitores e
com toda a criançada que tá aí, meus alunos queridos, que são crianças
maravilhosas, talentosas e que é um privilégio pra mim envolvê-los na música e
ter o resultado que eu tenho visto. Hoje a Lyra Bragança é campeã na categoria
sênior de um importante concurso nacional, e a Fanfarra Alegretti é uma fanfarra
campeã estadual. Então, é um trabalho difícil, mas é um trabalho muito lindo,
porque essa criançada toca muito e é reconhecida no exterior, inclusive. Que
poucos bragantinos sabem disso, mas a Lyra Bragança é uma banda conhecida
internacionalmente. Eu quero também compartilhar esse prêmio com os meus
companheiros de Rotary, do Rotary Bragança Paulista Estância, que o Rotary
faz um trabalho muito importante na cidade e a instituição Rotary, que é uma
instituição internacional e muito conhecida, que faz um trabalho maravilhoso na
ajuda humanitária. E eu agradeço todos os meus companheiros de Rotary e a
minha equipe, que, numa linguagem musical, eu diria que é uma equipe muito
afinada. Então, muito obrigada a todos, obrigada a vocês pela homenagem, até
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logo."; e Vera Lúcia Ribeiro da Costa, que declarou: "Boa noite a todos. Eu
gostaria de agradecer ao vereador Valdo pela indicação e aos amigos presentes
aqui, muito obrigada pela presença. E muita honra, muita honra fazer parte
desta mesa com essa equipe feminina maravilhosa, viu? Eu me sinto assim até
inibida de tanta beleza, de tanto serviço lindo que vocês prestam. E eu gostaria
de dizer que, nesses trinta e um anos de magistério, a minha vida foi acima de
tudo muito amor. Eu acho que o amor tem que estar presente a todo momento
na vida de um professor. Brava fui, mas com muito amor! E como mensagem eu
diria: sempre que tiver um aluno querendo aprender, vale a pena ensinar. Muito
obrigada e dedico aos professores atuais, a todos os outros professores, a
minha medalha. Muito obrigada, boa noite.". Em seguida, alunos da Orquestra
de Metais Lyra Bragança fizeram apresentação musical e entregaram uma flor a
cada uma das homenageadas. O discurso final foi feito pela presidente da
solenidade, vereadora Fabiana Alessandri, que após saudar os presentes e
salientar sua grande honra e emoção em presidir a presente sessão, destacou:
"Zilda Arns foi uma grande mulher, muito corajosa, uma mulher guerreira,
médica pediatra, sanitarista, fundadora da pastoral da criança nacional,
internacional, também da pastoral do idoso. E, a exemplo de Zilda Arns, vocês
também, queridas homenageadas, são mulheres como ela, fortes, guerreiras,
corajosas, mulheres que lutam, que estendem a mão em sinal de solidariedade,
que fazem da vontade de ajudar um ideal de vida, que distribuem sorrisos,
motivação, alegrias, que realmente fazem a transformação social, que acreditam
que através das nossas atitudes a gente pode transformar esse mundo num
lugar muito melhor pra se viver. Muito obrigada por esse exemplo de todas
vocês, por essa atitude realmente de grande transformação que torna a nossa
sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna, mais solidária, com menos
doenças, com menos dores, né? A Câmara Municipal hoje realmente valoriza e
reconhece todos os esforços de vocês em prol de uma vida plena, de uma
sociedade melhor. Mais uma vez quero pedir a Deus também que proteja todas
vocês, que dê muita saúde, muitas alegrias, pra vocês continuarem, muita força
pra continuar nessa luta. Parabéns Bruna, Marisa, Helena, Sandra, a Ana Maria,
Maria Odete Latanzi, Sebastiana, a Khátia e a Vera Lúcia, professora Vera Lúcia.
Cumprimento todos os colegas vereadores pelas indicações, realmente foi uma
justa, bela e merecida homenagem. Muito obrigada, boa noite a todos.". No
decorrer da solenidade foi citada a presença dos senhores: Leonardo Dell'Arno,
presidente do Rotary Bragança Paulista Estância; Gustavo Sartori, ex-vereador da
Casa; e Amauri Sodré da Silva, ex-vice-prefeito da Estância de Bragança
Paulista, representando o Dr. Jesus Adib Abi Chedid, ex-prefeito da EstânciaBragança Paulista; e Sra. Graziele Bertolini, secretária municipal de Saúde.--Náda
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h11. De tudo o que
mais tendo sido& atado, a preNente sessão foi encerrada à
Assistente de
houve, eu, 1 '\-sl- Oca ,C),sLiN~
revisada
por
ata,
a
presente
redigi
Legislativq,
Gestão
tvvc,
MAcuxeje NAA0f ■
, Especialista em Gestão Legislativa, que,
depois de lida e achada conforme, é assinada pelos integrantes da Mesa Diretora. ,,---Os pronunciamentos feitos em plenário constam deste documento e dos servicps -de gravação da Câmara Municipal, como arquivo permanente.
Bragança Paulista, 12 de iart

DE SO ZA CA ILO
Primei o Secre rio

NATANA 1IT NANIAS
Segundo ecretário
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