CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE BRAGANÇA PAULISTA

ATA DA 13a SESSÃO SOLENE DE 2019
DATA DE REALIZAÇÃO: 28 DE NOVEMBRO
LOCAL: SALA DO PLENÁRIO
PRAÇA HAFIZ ABI CHEDID, 125

ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO BRAGANTINO
AO MAESTRO JOÃO CARLOS MARTINS

ENTREGA DO TITULO DE CIDADÃ BRAGATINA
À SRA. ELIZABETH APARECIDA CARNEIRO DE
CAMPOS SILVA ABI CHEDID

Às 19h45 do dia 28 de novembro de 2019, sob a coordenação da
mestre de cerimônias, Jaqueline Montoya Mariano, do Departamento de
Comunicação Institucional, teve início a sessão para, nos termos dos Decretos
Legislativos n° 01, de 28 de junho de 2017, e n° 04, de 1° de novembro de
2017, oriundos, respectivamente, de projetos das vereadoras Beth Chedid e
Rita Leme, serem concedidos os títulos: de Cidadão Bragantino ao Maestro
João Carlos Martins, e de Cidadã Bragantina à Sra. Elizabeth Aparecida
Carneiro de Campos Silva Abi Chedid, pelos relevantes serviços prestados ao
município. Compareceram os vereadores Marcus Valie, Paulo Mário Arruda de
Vasconcellos, Fabiana Alessandri, Tião do Fórum, Antônio Bugalu, Marco
Antônio Marcolino, Rita Leme e Ditinho Bueno do Asilo, e foi justificada a
ausência do vereador Dr. Cláudio. A Mesa de Honra ficou assim composta:
vereadores Sidiney Donizetti Guedes e Natanael Ananias, respectivamente 1°
e 2° secretários da Mesa Diretora da Casa; Dr. Jesus Adib Abi Chedid e Prof.
Amauri Sodré da Silva, respectivamente prefeito e vice-prefeito da Estância
de Bragança Paulista; Sr. José de Lima, ex-prefeito da Estância de
Bragança Paulista; Dr. Laércio Mendes Ferreira Filho, diretor do Fórum da
Comarca de Bragança Paulista; Sr. Edmir Chedid, deputado estadual; 1°
Tenente Fabiano Araújo Rosa, delegado da Junta do Serviço Militar de
Bragança Paulista; subtenente Francisco Eudes Cunha, chefe de instrução
do Tiro de Guerra 02-009; a homenageada Sra. Elizabeth Aparecida Carneiro
de Campos Silva Abi Chedid, que também presidiu a solenidade; e a Sra.
Carmen Sílvia Valio de Araújo Martins, representando seu esposo, o
homenageado Maestro João Carlos Martins, impossibilitado de comparecer à
presente solenidade devido à apresentação no Instituto Tomie Ohtake em São
Paulo. Ocuparam lugar na extensão da Mesa de Honra: Sr. João Marques,
provedor da Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista; Dr. Rodrigo de
ATA DA 138 SESSÃO SOLENE DO EXERCÍCIO DE 2019

522

Saltes Siqueira, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de
Bragança Paulista; e Sra. Cleide Izepi da Silva, esposa do vice-prefeito Amauri
Sodré da Silva, representando a primeira-dama, Sra. Marilis Reginato Abi
Chedid. Consignados os ritos iniciais pelo cerimonial, a presidente da Mesa
Diretora da Câmara Municipal, vereadora Elizabeth Aparecida Carneiro de
Campos Silva Abi Chedid, proferindo a invocação regimental, declarou
abertos os trabalhos da sessão solene e ato contínuo, nos termos da
Resolução n° 06/2004, o 2° Secretário procedeu à leitura de mensagem da
Bíblia. Em seguida, foi executado o Hino Nacional Brasileiro e, após, o Hino
de Bragança Paulista. Dando continuidade, foi lido o decreto que deu
origem à homenagem ao Maestro João Carlos Martins e, em seguida,
exibido vídeo sobre a trajetória profissional dele. Para proferir o discurso
inicial, foi convidada a vereadora Beth Chedid, autora da proposta de
homenagem, que inicialmente cumprimentou as autoridades e demais
convidados e agradeceu-lhes a presença. Dirigindo-se à Sra. Carmen Sílvia,
enfatizou que o Maestro João Carlos é um cidadão do mundo e um exemplo
de dedicação e, sobretudo, de resiliência diante de tantas adversidades que
enfrentou. Falou da dificuldade de conciliar a agenda do maestro com a
presente solenidade e pediu à Sra. Carmen que transmitisse convite para ele,
agora na condição de cidadão bragantino, visitar a cidade e apreciar a
gastronomia, as atrações culturais e os jogos do Bragantino. Agradeceu à Sra.
Carmen a presença, pedindo-lhe que levasse um beijo ao maestro e
desejando que Deus abençoe sempre a vida do casal. Em seguida, foi lido o
decreto que deu origem à proposta de concessão do título à Sra. Elizabeth
Aparecida Carneiro de Campos Silva Abi Chedid e, após, exibido vídeo
sobre a homenageada, com a participação de familiares e amigos.
Convidada a fazer uso da palavra, a vereadora Rita Leme, autora da
proposta de homenagem, saudou as autoridades e demais presentes e, na
pessoa da Sra. Carmen, parabenizou o Maestro João Carlos pela honraria
ora recebida. Falou da amizade, da admiração e do carinho que tem para
com a colega Beth Chedid, ressaltando que as vitórias da homenageada
são frutos da persistência e do empenho pessoal, sendo os percalços
enfrentados sempre com honra e espírito de luta. Mencionou que o currículo
da homenageada comprova os relevantes serviços prestados à comunidade
bragantina, serviços esses merecedores de registro e reconhecimento.
Enfatizou que as atividades sociais, culturais e administrativas
desenvolvidas pela homenageada contribuem e elevam o nome do
município e a tornam merecedora da cidadania honorária. Disse se sentir
honrada em participar de uma homenagem tão especial e, concluindo,
parabenizou a Sra. Beth Chedid e familiares e pediu a Deus que os
abençoe sempre. Em seu pronunciamento, o deputado estadual Edmir
Chedid inicialmente saudou as autoridades e o público presente e, em
seguida, falou da homenageada Beth Chedid como funcionária de muitos anos
da Assembleia Legislativa de São Paulo e como vereadora e presidente da
Casa. Parabenizou a Sra. Beth Chedid e familiares pela merecida
homenagem. Referiu-se a jovem tenor que iniciou seu aprendizado musical no
"Projeto Guri", implementado pela homenageada tempos atrás, e lembrou a
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atuação dela à frente da Associação Amigos da Criança — Amicri.
Cumprimentou também a Sra. Carmen, elogiando o profissionalismo dela
enquanto funcionária de muitos anos da Assembleia Legislativa de São Paulo.
Destacou a dedicação e o amor do Maestro João Carlos pela música,
parabenizando-o pela merecida homenagem. Falou da restauração do antigo
Colégio São Luiz, considerando a possibilidade de o maestro prestigiar a
inauguração desse futuro centro cultural, e finalizou pedindo à Sra. Carmen
que transmitisse cumprimentos e um abraço ao Maestro João Carlos Martins.
Em seguida, fez uso da palavra o ex-prefeito José de Lima, que, após saudar
as autoridades e demais presentes, dirigiu-se à Sra. Carmen para registrar
cumprimentos ao Maestro João Carlos Martins pela honraria ora recebida.
Prosseguindo, falou sobre os primeiros contatos políticos que teve com a Sra.
Beth Chedid e o então deputado Nabi Abi Chedid e a vocação política da
homenageada, dizendo ser testemunha da dedicação e do amor dela por
Bragança Paulista. Referiu-se à atuação política, bem como à contribuição
dela para com a administração municipal e o engrandecimento do município.
Mencionou conquistas do time do Bragantino e, concluindo, disse se sentir feliz
pelo reconhecimento ora prestado à homenageada, pessoa especial,
carismática e política de talento e vocação. Em seu pronunciamento, o viceprefeito Prof. Amauri Sodré da Silva, após cumprimentar os componentes da
Mesa de Honra, os vereadores, os familiares e amigos dos homenageados e
os demais presentes, falou do apoio e da amizade da vereadora Beth Chedid
para com ele e a família, bem como para com a família Chedid, e destacou a
atuação dela em dois mandatos na Câmara Municipal. Parabenizou a
homenageada, dizendo ser um momento de felicidade para a comunidade de
Bragança Paulista que a recebe como a mais nova cidadã bragantina. Ao
finalizar, desejou Feliz Natal e próspero Ano Novo a todos. Convidado a fazer
pronunciamento, o prefeito Dr. Jesus Adib Abi Chedid saudou autoridades,
vereadores e demais presentes e parabenizou, na pessoa da Sra. Carmen, o
Maestro João Carlos Martins pela homenagem. Destacou a atuação política da
vereadora Beth Chedid e lembrou o companheirismo, o apoio e a dedicação
dela para com o esposo Nabi Abi Chedid. Recordou situações que, após
algum tempo, a fizeram retornar para a vida pública, lembrando o quanto ela é
reconhecida pelo muito que já fez pela comunidade bragantina. Referiu-se aos
critérios que norteiam a escolha dos que são agraciados com o título e
parabenizou a vereadora Beth Chedid pela homenagem, ressaltando a
experiência adquirida na Assembleia Legislativa e o desempenho dela à frente
da presidência da Casa. Considerou uma honra presenciar a merecida
homenagem e disse esperar que a vereadora aceite os próximos desafios
políticos do grupo. Na sequência, a presidente da Câmara, vereadora
Elizabeth Aparecida Carneiro de Campos Silva Abi Chedid, procedeu à
entrega do título de Cidadão Bragantino ao Maestro João Carlos Martins,
representado nesta solenidade por sua esposa, Sra. Carmen Sílvia Valio de
Araújo Martins, que iniciou falando sobre o primeiro contato do então
deputado Edmir, recém-eleito, e o pai, Jesus, na Assembleia Legislativa de
São Paulo — Alesp, onde, destacou, Bragança Paulista está muito bem
representada. Mencionou também a convivência de anos com a vereadora
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Beth, como funcionárias concursadas da Alesp, dizendo ser um orgulho
acompanhar a trajetória da amiga. Parabenizou-a pela homenagem,
destacando que Bragança Paulista ganha a mais nova cidadã e uma das mais
ardorosas defensoras. Agradeceu a homenagem ora prestada ao esposo,
ressaltando que o maestro é uma pessoa iluminada, com muita força de
vontade e que crê numa força superior. Disse se sentir honrada por
compartilhar os últimos vinte e cinco anos com ele e, referindo-se a palavras
do jornalista Gilberto Dimenstein, enfatizou que o Maestro João Carlos não vai
envelhecer nunca por que ele se reinventa. Finalizando, afirmou que o
maestro, aos setenta e nove anos, e agora um cidadão bragantino, tem a
mesma esperança de que tudo vai dar certo, como se fosse um adolescente.
Em seguida, a vereadora Rita Leme e o prefeito Jesus Adib Abi Chedid
procederam à entrega do título de Cidadã Bragantina à Sra. Elizabeth
Aparecida Carneiro de Campos Silva Abi Chedid. Convidada a fazer uso da
palavra, a homenageada falou sobre os primeiros contatos com Bragança
Paulista em 1990 e a atuação dela, durante dezessete anos e com recursos
próprios, em inúmeros projetos sociais à frente da Associação Amigos da
Criança — Amicri. Citou a filha e outras pessoas que estiveram ao lado dela e
lembrou também a ajuda dada nessa época ao Clube Atlético Bragantino, time
que, destacou, está na Primeira Divisão graças ao trabalho da família Chedid.
Declarou que como parlamentar procura trabalhar com honestidade,
respeitando, sobretudo, o interesse público e comentou momentos de sua
trajetória política e as mudanças ocorridas após a morte do esposo, Nabi Abi
Chedid. Disse ter concluído seu primeiro mandato na Casa bastante frustrada
por não conseguir fazer nada do que pretendera. Expôs também situações que
a trouxeram novamente para a política de Bragança Paulista e à presidência
da Casa, considerando que tudo isso seria um resgate, ou seja, a união dos
irmãos Jesus e Nabi por intermédio do trabalho dela. Disse ser grata ao
esposo Nabi pelos anos de convivência e agradeceu ao prefeito Jesus e ao
deputado Edmir a confiança, ressaltando que o mais importante para ela é o
respeito. Registrou agradecimentos aos familiares, aos colegas vereadores,
aos parceiros de lutas políticas, às inúmeras pessoas que a ajudaram na
Amicri e a outras do convívio diário, que colaboram e a respeitam. Referiu-se
aos cuidados que tem com a mãe, declarando que, apesar da dificuldade de
conciliar a vida particular e os compromissos de trabalho, faz tudo com muito
amor. Finalizando, agradeceu ao público presente por compartilharem desse
momento tão especial e a Bragança Paulista por ser o cenário da história dela.
No decorrer da solenidade, foi citada a presença das senhoras: Rosângela
Gonçalves, da Secretaria Municipal de Finanças; Marina de Fátima de Oliveira,
secretária municipal da Saúde; Gislene Cristiane Bueno, secretária municipal
de Desenvolvimento dos Agronegócios; Margarete da Silva Gonçalves
Alvarenga, secretária municipal de Ação e Desenvolvimento Social; Juliana
Nascimento Ferreira de Jesus, da Polícia Militar, representando a capitão PM
Camila Cristina Brancalhão Martinho, comandante da 1a Companhia do 34°
Batalhão da Polícia Militar do Interior; Harumi Lima, coordenadora da
Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social — Semads e
presidente do Conselho Municipal de Assistência Social — CMAS; Vanessa
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Nogueira, secretária municipal de Cultura e Turismo; e dos senhores: Adilson
Condesso, secretário municipal de Educação; Dorival Francisco Bertin,
secretário municipal de Segurança e Defesa Civil; Tiago José Lopes,
secretário municipal de Assuntos Jurídicos; André Monteiro, secretário
municipal da Habitação e de Obras; Jocimar Bueno do Prado, secretário
especial de Gabinete; Marcos Antônio Maia Oliveira, diretor da Fatec de
Bragança Paulista; Reinaldo Peluso Sperandio e Arnaldo de Carvalho Pinto,
ex-presidentes da Câmara Municipal; Régis Lemos e Luiz Gonzaga Pires
Mathias, ex-vereadores da Câmara Municipal; Francisco de Assis dos Santos
Costa, comandante da Guarda Civil Municipal; e Joaquim Gilberto de Oliveira,
presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente — Comdema. Nada mais
- s.4,te
11 -ssão foi encerrada às 21h27. De tudo o que
tendo sido tratado,
II•
Thereza Paula de Moraes Lugli,
houve, eu,
Assistente de Gestão Legi ativa A, redigi 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 dos serviços de gravação da
Câmara Municipal como arquivo permanente.
Deliberação:
Bragança Paulista, 4 de fevereiro de 2020.
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