
ROTEIRO DA SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA EM 

COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

08 DE MARÇO DE 2018 

 

LOCUTOR – BOA NOITE! 

 

O mundo celebra nesta quinta-feira, 8 de março, o Dia Internacional da 

Mulher. Solidariedade que alicerça a luta pela construção de 

sociedades mais justas, para que as desigualdades resultantes das 

diferenças entre os sexos desapareçam do convívio humano. 

 

Presentes nesta sessão os Vereadores José Rodrigo de Pietro, 

presidente desta casa; o vice-presidente Marcos Rui Gomes Marona, 

o 1.º secretário Orides Previdelli Junior, o 2.º secretário Professor Caio 

Edivan Ribeiro Porto, Angelo Bartholomeu, Antonio Vidal da Silva, 

Aparecido Carlos Gonçalves, Dr. Denis Eduardo Machado, Eder 

Correa de Oliveira, Dr. Eduardo Henrique Moutinho, Genésio 

Aparecido Valensio, Gilberto Junqueira, Tenente Marcos Aparecido 

Lourençano, Oswaldo Peretti Neto e Valcir Conceição Zacarias. 

 

 Neste momento, o Presidente desta Casa, vereador 

RODRIGO DE PIETRO, fará a abertura oficial da solenidade. 

 



PRESIDENTE - Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente 

Sessão Solene Comemorativa ao Dia Internacional da Mulher. 

Convido o vereador EDER MINEIRO para ler um trecho da Bíblia 

Sagrada. 

 

PRESIDENTE - Convido as seguintes autoridades para tomarem 

assento à mesa: Vanderlei José Mársico, prefeito municipal; Luiz 

Fernando Coelho da Rocha, vice-prefeito de Taquaritinga; Maria 

Angélica Tiossi Boer, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos 

Municipais de Taquaritinga; 3.ª Sargento Michele, representando a 2.ª 

Cia. da Polícia Militar; Célia Maria Lara Tanan Souza Reis, delegada 

da Delegacia de Defesa da Mulher; Patrícia Graciella Mársico 

Gibertoni, secretária municipal de Gestão; Fabiana Vieira Vazquez, 

vice-presidente da 75.ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil; 

Márcia Aparecida Zucchi Libanore, assessor do deputado estadual 

Welson Gasparini e ex-presidente da Câmara; Neide Ramos Salvagni, 

secretária Municipal de Educação e ex-vereadora; e Camila Christina 

Takao, secretária municipal de Assuntos Jurídicos. 

 

LOCUTOR – As homenageadas desta noite já se encontram entre 

nós, ocupando as primeiras fileiras do auditório. São elas:  

 

LUZIA FERNANDES SOUZA 

 

LUCINÉIA CRISTIANE MIRANDA 



 

MARIA DE FATIMA MIRANDA 

 

MARIA APARECIDA DA SILVA NATURINI 

 

MARIA DEULINDA ROA CRICENTI 

 

ARIVAL BASSI GIANICO 

 

CÉLIA GRADIN DA SILVA 

 

JURACY APARECIDA MEDEIROS 

 

APARECIDA FANELLI PAULINO 

 

GISLENE APARECIDA SIMÃO 

 

MARCIA APARECIDA HISAMATSU LOURENÇANO 

 

ANA CLAUDIA DEODATO VERONEZI 

 

JOSEFINA LUIZA CAMILLO PINCETTA 

 

MARCIA APARECIDA GIBERTONI COSTANTINI 

 

ELAINE CRISTINA DOS SANTOS FELIPE 

 

 

LOCUTOR – Em pé, ouviremos neste instante o Hino Nacional 

Brasileiro. Todos podemos acompanhar cantando. 

 

PRESIDENTE – A Câmara Municipal de Taquaritinga sente-se 

honrada em poder nesta noite homenagear àquela que, despojando-

se da vaidade de uma realização pessoal, entrega-se em doação aos 

seus familiares, ao seu trabalho, e, sem qualquer recurso especial, 



renova e reergue a vida de quem dela se cerca. Foi para você, mulher 

taquaritinguense, que preparamos esta singela homenagem.  

 

LOCUTOR – Mulher, sublime criatura... A essência, a pureza. A ela foi 

confiada a mais nobre missão do ser humano: a maternidade, vocação 

que cabe a ela exercer ou não.  É ela que, durante toda a vida, 

constitui-se no esteio das realizações do homem, seja cumprindo o 

papel de mãe, filha, esposa ou companheira. Note que quase tudo que 

é belo e importante é feminino: a lua, a flor, a fraternidade, a 

solidariedade, a divindade, a sabedoria... Alguém poderá dizer que o 

amor é masculino. Entretanto, a essência do amor é a caridade. 

Portanto, o centro da humanidade é feminino. É mulher! 

 

PRESIDENTE – Neste momento, representando a Câmara Municipal, 

o vereador CIDO BOLIVAR fará uma saudação especial.  

CIDO BOLIVAR – Boa noite a todos. Saúdo a todos os presentes. Ser 

escolhido para ser fazer as honras da casa nesta sessão tão 

importante é ao mesmo tempo uma satisfação e um desafio. 

Satisfação porque falar das mulheres é falar de amor, de abnegação, 

de entrega total à família e ao trabalho, seja ele dentro ou fora do lar. 

É um desafio porque tudo o que podemos falar delas ainda será 

insuficiente para expressar o que as mulheres representam em nossa 

sociedade. Mesmo já tendo demonstrado o seu valor, os seus 

talentos, as suas habilidades para lidar com todo tipo de assunto, 



ainda assim as mulheres muitas vezes são subjugadas, dentro do lar 

ou no mercado de trabalho. Podemos comemorar avanços? Sim, 

tivemos muitos avanços. Mas ainda a nossa sociedade é injusta com o 

sexo feminino. Por isso, nós homens, precisamos apoiá-las em seus 

propósitos de igualdade. É por isso que o dia de hoje é comemorado. 

Quero destacar aqui o trabalho desta casa de leis. Há poucos dias 

tivemos a oportunidade de aprovar o projeto de combate ao 

feminicídio, de autoria do colega vereador Prof. Caio Porto. Na 

legislatura passada, criamos aqui na Câmara o serviço S.O.S 

Violência Contra a Mulher, uma iniciativa do então vereador Luisinho 

Bassoli. Essas iniciativas têm por objetivo combater uma chaga 

odiosa, que são os crimes contra a mulher. E muitas vezes, meus 

caros, o inimigo está dentro de casa. É o companheiro que agride e 

depois pede desculpa. Espanca de novo e depois pede desculpa outra 

vez.... Quem sabe se na terceira vez não haverá mais possibilidade de 

pedir perdão porque o pior aconteceu... Temos que ficar mobilizados 

para que a vida e o respeito venham sempre em primeiro lugar. As 

mulheres merecem carinho e amor. Merecem ter a sua dignidade 

reconhecida perante a sociedade, porque diante de Deus, elas são a 

grande dádiva, o esteio que o Mestre colocou na família para iluminar 

os nossos caminhos. Parabéns a todas as mulheres. Muito obrigado. 

 

 



LOCUTOR – Registramos a presença nesta solenidade dos ex-

vereadores Pastor Daniel de Oliveira, Marcelo Volpi (assessor do 

deputado estadual Marco Vinholi) e Hamilton Aielo. 

 

LOCUTOR – Passamos agora a homenagear as personalidades 

femininas indicadas pelos vereadores, com a entrega dos diplomas de 

reconhecimento. 

 

LOCUTOR – Convido o Vereador Angelo Bartholomeu (Angelim 

Barbeiro) a homenagear a Sra. LUZIA FERNANDES SOUZA. A 

homenageada é cozinheira, trabalhou na MaqMóveis e na Escola 

Célia Dib Renzo. É casada com Fabiano Teodoro da Silva e mãe de 

Alex, Alison e Aline. 

 

LOCUTOR – Convido o Vereador Antonio Vidal da Silva (Tonhão da 

Borracharia) a homenagear a sua sobrinha, Sra. LUCINÉIA 

CRISTIANE MIRANDA. É casada com Silvio Teotônio Carreira. Tem 2 

filhos. É formada em implantação de sistema de vigilância eletrônica. 

Hoje é diaconisa e cantora, além de fazer oração de cura e libertação 

para o povo nas igrejas. 

 

LOCUTOR – Convido o Vereador Aparecido Carlos Gonçalves 

(Cido Bolivar) a homenagear a Sra. MARIA DE FATIMA MIRANDA. 

 



LOCUTOR – Convido o Vereador Prof. Caio Porto a homenagear sua 

sogra, a Sra. MARIA APARECIDA DA SILVA NATURINI. Ela é 

casada com Agenor Naturini e mãe de 4 filhos. É vicentina e integra o 

grupo de evangelização da Santíssima Trindade, por meio dos quais 

ajudo muitas pessoas. 

 

LOCUTOR – Convido o Vereador Dr. Denis Eduardo Machado a 

homenagear a Sra. ARIVAL BASSI GIANICO. Formada em 

pedagogia e em música, é pianista e professora de música na Etam 

Santa Cecília. Ficou viúva de Egidio Gianico Filho aos 29 anos, 

quando seus quatro filhos ainda eram pequenos. Hoje, três deles já 

são formados e uma cursa medicina.  

 

LOCUTOR – Convido o Vereador Eder Correa de Oliveira (Eder 

Mineiro) a homenagear a Sra. MARIA DEULINDA ROA CRICENTI. É 

viúva de José Cricenti e mãe de seis filhos: José Carlos, Francisco, 

Aparecida, Osmar, Isabel e Donizete. 

 

LOCUTOR – Convido o Vereador Dr. Eduardo Moutinho a 

homenagear a Sra. CÉLIA GRADIN DA SILVA. É casada com Luis 

Alves da Silva, com quem tem dois filhos, Rodrigo e Patrícia. 

Trabalhou com faxineira e empregada doméstica, também na Indústria 

Colombo e na antiga Telesp. Atualmente é cozinheira do Clube 



Atlético Taquaritinga. Dona Célia cativa os que a cercam e hoje recebe 

essa merecida homenagem. 

 

LOCUTOR – Convido o Vereador Genésio Aparecido Valensio a 

homenagear a Sra. JURACY APARECIDA MEDEIROS. Viúva e 

aposentada, é mãe de Eduardo, Luciana, Jaqueline e Fernando. Dona 

Juracy é uma mulher de fibra. Tendo vencido um câncer no ano de 

2013, segue com fé em Deus dedicando-se integralmente à família. 

 

LOCUTOR – Convido o Vereador Gilberto Junqueira a homenagear 

a Sra. APARECIDA FANELLI PAULINO. A homenageada é do lar, 

viúva de Bento Paulino e mãe de três filhos. A matriarca é uma 

referência de amor à sua família. 

 

LOCUTOR – Convido o vereador Ten. Marcos Aparecido 

Lourençano a homenagear sua esposa, Sra. MARCIA APARECIDA 

HISAMATSU LOURENÇANO. Agente técnico e administrativo da 

Fatec, formada em matemática e pedagogia; integra a Fraternidade 

Feminina Cruzeiro do Sul. É mãe de Fernanda e Ana Carolina.  

 

 

LOCUTOR – Convido o Vereador Marcos Rui Gomes Marona 

(Marcos Bonilla) a homenagear a Sra. ANA CLAUDIA DEODATO 

VERONEZI. Vendedora, é viúva de Pedro Veronezi e mãe de duas 

filhas. Morava em Rio Preto quando ficou viúva, em 2010. Voltou 



então para Taquaritinga onde criou as crianças fazendo o papel de pai 

e mãe.  

 

LOCUTOR – Convido o Vereador Orides Previdelli Junior (Juninho 

Previdelli) a homenagear a Senhora JOSEFINA LUIZA CAMILLO 

PINCETTA. Viúva de Wilson Pincetta, é mãe de Maria Santina, Luís 

Carlos e Isabel Cristina. Católica praticante, integra a Legião de Maria, 

Sagrado Coração e participa da comunidade. 

 

LOCUTOR – Convido o Vereador Oswaldo Peretti Neto (Wadinho 

Peretti) a homenagear a sua sogra, Senhora MARCIA APARECIDA 

GIBERTONI COSTANTINI. Empresária, comerciante, psicóloga e 

instrumentadora cirúrgica. Casada com o engenheiro José Eduardo 

Buscardi Costantini e mãe de Ayla (casada com o vereador Wadinho) 

e Ana Beatriz. 

 

LOCUTOR – Convido o Vereador Valcir Conceição Zacarias a 

homenagear a Sra. ELAINE CRISTINA DOS SANTOS FELIPE. 

Secretária, é casada com Edson Felipe e mãe de Marcos Paulo, Maria 

Clara e Pedro Daniel. Católica carismática, é serva desde o primeiro 

dia de existência do Grupo de Oração Jesus Fonte de Água Viva, que 

acontece na Igreja de Santa Edwirges. 

 



LOCUTOR - Convido o Vereador RODRIGO DE PIETRO, presidente 

desta Casa, a homenagear a Senhora GISLENE APARECIDA 

SIMÃO. Funcionária pública municipal desde março de 1984, é 

formada em contabilidade e magistério. Mãe de João Luiz Teodoro da 

Silva Junior. 

 

PRESIDENTE – Nós vereadores faremos agora uma homenagem 

especial à equipe que disputou a 22.ª Edição dos Jogos Regionais do 

Idoso, realizada em Cravinhos, de 20 a 25 de fevereiro. Como 

resultado, a equipe obteve duas medalhas de bronze no atletismo 

masculino; uma de prata e duas de bronze no atletismo feminino; duas 

de ouro na natação masculina e uma de ouro e duas de prata na 

Natação feminina. Quatro atletas de Taquaritinga conseguiram índice 

para a fase final dos Jogos do Idoso, que serão disputados entre os 

dias 27 e 31 de março, em Praia Grande. 

Por essa razão, queremos entregar uma MOÇÃO DE APLAUSO a 

toda equipe. Convidamos a todos os atletas para o centro do plenário 

e também os vereadores. 

 

LOCUTOR – Agora, o Coral da Terceira Idade, coordenado pela 

professora Evinha Soldi e regido pela cantora e compositora Lígia 

Morena, fará uma apresentação especial. 

 



PRESIDENTE – Concedo a palavra à secretária PATRÍCIA MÁRSICO 

GIBERTONI para que deixe sua mensagem. 

 

PRESIDENTE – Neste momento, convido o prefeito VANDERLEI 

MÁRSICO para que deixe sua mensagem. 

 

LOCUTOR – Senhoras e senhores, agora o Presidente da Câmara, 

Rodrigo de Pietro, fará suas considerações finais e encerrará a 

presente Sessão Solene em Comemoração ao Dia Internacional da 

Mulher. 

 

PRESIDENTE – Meus amigos e amigas, foi uma alegria muito grande 

recebê-los nesta noite, quando homenageamos estas maravilhosas 

personalidades femininas. Estejam certos de que elas representam 

todas as mulheres de Taquaritinga. São pessoas do nosso convívio 

que, cada uma a seu modo, fazem ou já fizeram muito pela sociedade. 

Sintam-se lisonjeadas por terem o reconhecimento desta Casa de 

Leis, que é um símbolo da democracia. Encerrando, agradeço a 

presença dos senhores e das senhoras e convido a todos a cantar o 

Hino a Taquaritinga. Boa noite. 


