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MOÇÃO Nº 018 /2019 

 

Senhoras e Senhores Vereadores: 

 

Tudo já foi dito em algum momento sobre a mulher. 

A mulher é poema, é poesia, é canção e é tema de novela. 

Tudo é válido diante da fortaleza deste ser. 

Tem mulher guerreira que mata um leão por dia para sobreviver; vive 

muitas vidas em apenas uma. Luta por coisas impossíveis e acredita que é sempre 

vencedora. Não desanima nunca. 

A mulher chora sem motivo, ri quando quer chorar e, quando seu coração 

fica triste, sorri para passar confiança de que a vida vale a pena. 

Ela dá força ao outro escondendo seus próprios medos. Canta e sonha, 

quando ninguém mais acredita no sonho. Sabe esperar quando ninguém mais espera.  

A mulher está em todos os lugares de uma só vez, faz mil coisas ao 

mesmo tempo; é forte e finge ser frágil, só para ser paparicada. É pura emoção, é puro 

luxo; em qualquer fase da vida é sensual. 

A mulher não tem vergonha de sofrer por amor; sabe quando chega o fim 

e ao mesmo tempo tem forças para um novo recomeço. 

A mulher é mãe, às vezes pai, é amante, dona de casa, chefe, autoridade 

e dona de sua vida.  Ela tem suas fases, por entender tão bem as fases da lua. A mulher é 

de lua também. Chora, sorri, sofre, muda, recomeça, luta, perde a chance.....Mas se ergue, 

vira um gigante, e com um sorriso é capaz de refazer sua história, com muito mais força e 

coragem, há qualquer tempo da vida. 

Este texto resume e homenageia todas as histórias das grandes mulheres 

guerreiras que passaram por esta Casa de Leis, assumindo o árduo e ao mesmo tempo 

prazeroso compromisso de serem Vereadoras, algumas por mais de uma legislatura, 

outras por apenas uma, mas com toda convicção, todas elas, indistintamente, foram 

brilhantes e exemplares nos trabalhos que desenvolveram por nossa Jaguariúna. 

Passaram-se 64 anos, de 1955 à 2019, 16 Legislaturas, e Jaguariúna foi 

representada nesse tempo todo, por 99 homens e 15 mulheres. 

Desde 1955, ano da primeira legislatura, esta Casa de Leis passou 28 

anos sendo representada apenas pela classe masculina. Em 1983, na oitava legislatura, a 

Câmara Municipal de Jaguariúna começou a ficar mais florida, mais elegante, mais 

moderna e com ares mais clássicos, porém, não menos responsável, não menos 

consciente, não menos capacitada, afinal de contas, as mulheres que aqui chegaram 

deram novos ares aos pensamentos e ideais da Casa. A representação feminina nesta 

Câmara foi tão positiva, tão enriquecedora, tão poderosa e satisfatória que a partir de 1983, 
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nunca mais as mulheres deixaram de fazer parte do Poder Legislativo de Jaguariúna. São 

36 anos ininterruptos que a nossa Jaguariúna elege mulheres para estarem com muito 

orgulho nesta Casa, trabalhando incansavelmente para o futuro promissor deste Município.  

Aqui lembramos os períodos em que estiveram Vereadoras: 

 

8ª Legislatura - 1983/1988 

Ana Salete de Oliveira Cavalcanti 

Bernadete de Lourdes Marin 

 

9ª Legislatura - 1989/1992 

Ana Salete de Oliveira Cavalcanti (Presidente de 1991 a 1992) 

Maria Auxiliadora Zanin 

Maria Aparecida De Polli - (Suplente ver. Maria A. Zanin) 

 

10ª Legislatura 1993/1996 

Adna Hossri Faria 

Ana Salete de Oliveira Cavalcanti 

Maria Auxiliadora Zanin 

Maria Célia da Silva 

 

11ª Legislatura - 1997/2000 

Adna Hossri Faria 

Maria Madalena Pinto Catão Trentin 

 

12ª Legislatura - 2001/2004 

Ana Maria dos Santos Verdi 

 

13ª Legislatura - 2005/2008 

Fernanda Bergamasco (Presidente de 2007 a 2008) 

Maria Auxiliadora Zanin 

 

14ª Legislatura - 2009/2012 

Karina Valéria Rodrigues 

Maria Nalva Vieira Gama (Suplente Ver. Rita Cássia S. Bergamasco) 

Rita de Cássia Siste Bergamasco 
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15ª Legislatura 2013/2016 

Rita de Cássia Siste Bergamasco 

 

16ª Legislatura - 2017/2020 

Cássia Murer Montagner (1ª Secretária 2017/2018 - Vice Pres. 2019/2020) 

Inalda Lúcio de Barros Santana (2ª Secretária 2017/2018) 

Tais Camellini Esteves 

 

Esta Casa de Leis, com todo sentimento de gratidão e muito respeito, não 

poderia deixar de homenagear as mulheres legisladoras, que deixaram suas vidas 

particulares de lado para viverem a vida da sociedade deste Município, transformando a 

história de Jaguariúna, com muita garra, graça, amor, lealdade, dificuldades e sucesso. 

Diante do exposto, apresentamos à Casa, depois de ouvir os pares e 

dispensar as formalidades, Moção de Congratulações e Louvor à todas as Mulheres 

Vereadoras que passaram e passam por esta Casa de Leis, representando a força, a 

coragem e a determinação em cada gesto e em cada ação executada, contribuindo 

para progresso ordenado da nossa cidade, dignificando o compromisso assumido 

de serem legisladoras: Adna Hossri Faria (in memóriam), Ana Salete de Oliveira 

Cavalcanti, Ana Maria dos Santos Verdi, Bernadete de Lourdes Marin, Cássia Murer 

Montagner, Fernanda Bergamasco, Inalda Lúcio de Barros Santana, Karina Valéria 

Rodrigues, Maria Aparecida De Polli, Maria Auxiliadora Zanin, Maria Célia da Silva, 

Maria Madalena Pinto Catão Trentin, Maria Nalva Vieira Gama, Rita de Cássia Siste 

Bergamasco, Tais Camellini Esteves. 

Havendo aprovação desta Moção, seja a mesma encaminhada para 

todas as homenageadas. 

Secretaria da Câmara Municipal, 11 de março de 2019. 

Ass.) VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO 

VEREADORA CÁSSIA MURER MONTAGNER 

VEREADOR AFONSO LOPES DA SILVA 

VEREADOR CRISTIANO JOSÉ CECON 

VERERADOR ALFREDO CHIAVEGATO NETO 

VEREADOR ÂNGELO ROBERTO TORRES 

VEREADOR DAVID HILÁRIO NETO 

VEREADORA INALDA LÚCIO DE BARROS SANTANA 

VEREADOR JOSÉ MUNIZ 

VEREADOR LUIZ CARLOS DE CAMPOS0 
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VEREADOR RODRIGO DA SILVA BLANCO 

VEREADOR ROMILSON NASCIMENTO SILVA 

VEREADORA TAIS CAMELLINI ESTEVES 

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade em Sessão 

Ordinária realizada aos 12 de março corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 13 de março de 2019. 

 

 

 
VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO 

Presidente 
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