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Ata da Sessão Solene de entrega do Prêmio Mulher Destaque, Décima 

Edição, realizada nas dependências desta Casa, aos dezessete dias do mês de 

março de dois mil e dezessete, às 19h30min, contando com a presença dos 

vereadores: Emerson Sais Machado, que dirigiu os trabalhos, Aparecida 

Scatambuli Sicuto, Charles Miranda Medeiros, Demilson Nunes Siqueira, 

Elisa Gomes Machado, José Aparecido dos Santos (Cidão), José Elói 

Crestani, Luiz Carlos de Queiróz, Marcos Roberto Menin, Mequiel Zacarias 

Ferreira, Oslen Dias dos Santos (Tuti), Silvino Carlos Pires Pereira (Dida) e 

Valdecir José dos Santos (Mendonça), além das homenageadas: Nesile Maria 

Casagranda, Adagmar Piva Pinheiro, Lídia Teruel Martim Tizo, Selma Soares 

de Lima de Lira, Fátima Aparecida Castriani, Nazaré Martins Cardoso, 

Helena Marcato Menin, Maria Roque Leles, Milena Ramos de Lima e Souza 

Paro, Margarida Maria Pereira, Esmeralda Alves de Oliveira, Hilda Marcelino 

Patel, e ainda, representando a homenageada Arisnir Maria de Campos 

Cavagnoli, a Sra.  Marion Schainada Morais. Estiveram também presentes 

outras personalidades constantes do livro de presença. Atuou como Mestre de 

Cerimônia a Servidora desta Casa, Sra. Edna Rosana Pinheiro. Inicialmente, 

cumprimentando a todos, a Mestre de Cerimônia procedeu com a constituição 

do Presidente da mesa principal, a saber: Vereador Emerson Sais Machado. 

Na sequência, foram convidados individualmente pela Mestre de Cerimônia a 

tomaram assentos à eles reservados no Plenário, os demais vereadores 

membros do Legislativo Municipal. Ato contínuo, do mesmo modo, foram 

convidadas individualmente pelo cerimonial, a tomar assento à elas 

reservados na mesa principal, as ilustres mulheres homenageadas da noite. 

Para concluir, o cerimonial estendeu agradecimentos aos familiares, amigos, 

autoridades civis, militares e eclesiásticas que se encontravam presentes, 

transferindo a palavra ao Presidente, Vereador Emerson Sais Machado. 

Inicialmente, cumprimentando e expressando sua satisfação pela presença de 

todos neste acontecimento solene, convidou os presentes para, de pé, ouvirem 

o Hino Nacional. Entoado o hino, o Senhor Presidente, pedindo a proteção de 
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Deus, declarou aberto os trabalhos da presente Sessão Solene. Prosseguindo, 

neste momento convidou o Pastor Valdenor Assis de Oliveira para fazer uso 

da palavra, qual inicialmente expressou o desejo de que paz do Senhor 

estivesse com cada um dos presentes. Disse que dentre a mensagem, trazia 

uma especialmente as mulheres retirada das Escrituras Sagrada, fazendo 

referência a várias passagens entre Jesus e algumas mulheres. Fez referência 

ao evangelho de João capítulo 8. Entre outras considerações, Pastor Valdenor 

disse que Jesus quer que todas as mulheres cresçam, que Jesus as valoriza, 

que as ama de forma como nunca fez. Parabenizou a todas e pediu que 

abençoasse a cada uma das homenageadas. Em seguida, usou da palavra o 

Vereador Emerson Machado, qual expressou agradecimento ao Pastor 

Valdenor pelas palavras. Iniciando as homenagens, comunicou aos Senhores 

Vereadores que o tempo destinado a cada um seria de três minutos. Convidou 

inicialmente para fazer uso da palavra, a Vereadora Aparecida Scatambuli 

Sicuto, para prestar homenagem a Senhora Nesile Maria Casagranda. Com a 

palavra o Vereadora Aparecida, a qual inicialmente agradeceu e 

cumprimentou a cada pessoa presente, familiares, amigos, público que 

prestigiava este momento solene. Saudou de uma maneira geral as 

homenageadas da noite, dizendo que, com muito orgulho homenageava nesta 

noite a empresária Nesile Maria Casagranda. Entre outras considerações, 

disse que sua homenageada é um exemplo de empresária de sucesso, e por 

tudo que a mesma representa para elas, mulheres, prestava esta merecida 

homenagem. Parabenizou-a e a convidou a receber da placa que simboliza o 

Prêmio Mulher Destaque 2017. Ato contínuo, rendendo homenagem à Sra. 

Adagmar Piva Pinheiro, usou da palavra o Vereador Charles Miranda 

Medeiros, o qual cumprimentou aos presentes e agradeceu a participação de 

todos, dizendo que a vontade era homenagear inúmeras mulheres. Fez um 

breve relato da história de sua homenageada, a fisioterapeuta Adagmar. Falou 

também do importante trabalho desenvolvido pela Adagmar, como pastora  

junto a Igreja Batista Nacional. Fez menção carinho da mesma para com ele e 
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a sua família. Concluiu fazendo mais algumas considerações à sua 

homenageada e a convidou a receber o Prêmio. Logo, entregou à mesma, a 

placa que simboliza o Prêmio Mulher Destaque. Com a tribuna à sua 

disposição, a Sra. Adagmar, qual cumprimentou a todos e, em especial, o Dr. 

Charles. Disse que desde que entregou sua vida ao Senhor tem experimentado 

momento de honra, como este, portanto é grata ao Senhor, a sua família, aos 

amigos, enfim. Disse que o seu agradecimento especial no dia de hoje, é a 

Deus, por tudo que ele tem permitido em sua vida, e que as coisas só é 

possível se as mãos Dele estiver sobre a sua vida. Em seguida prestou 

homenagem à Sra. Lídia Teruel, o Vereador Demilson Nunes Siqueira, o qual 

cumprimentou a todos os presentes e disse que é um mês de festa, o mês da 

mulheres. Disse que há muito conhece a professora Lídia, que trata-se de 

pessoa que contribuiu muito com a Educação do município. Teceu mais 

algumas considerações e a convidou a receber o Prêmio Mulher Destaque. 

Em seguida a Vereadora Eliza Gomes Machado usou da Tribuna para 

homenagear a Sra. Selma Soares de Lima de Lira. Cumprimentando a todos, 

em nome de sua homenageada, agradeceu todas as demais homenageadas da 

noite. Falou da origem e das razões da criação do Dia Internacional da 

Mulher.  Fez menção também ao autor da Lei que institui o Prêmio Mulher 

Destaque, o então Vereador Paulo Florêncio. Prosseguindo, fez um breve 

relato da história de vida de sua homenageada, dizendo que são pessoas como 

ela (Selma), que incentivam e encorajam todas as mulheres a seguir em 

frente. Pediu que Deus a abençoasse e que continuasse dando sabedoria a 

mesma para seguir em frente. Após convidou a mesma a receber o Prêmio 

Mulher Destaque, entregando-lhe a placa que simboliza o Prêmio Mulher 

Destaque. Em seguida, cumprimentando a todos, a Sra. Selma, agradeceu o 

carinho e a homenagem recebida. Agradeceu a sua família e Vereadora Elisa 

pela honraria recebida. Após, prestou homenagem à Sra. Fátima Aparecida 

Castriani, o Vereador o José Aparecido dos Santos - Cidão, o qual passou a 

render homenagem à Fátima Aparecida Castriani, dizendo que falar da mesma 



 
Estado de Mato Grosso 

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 
Plenário das Deliberações 

Pág. 4 de 7 

Avenida Ariosto da Riva, 2349 – Centro – Cx.P. 261 – CEP 78580-000 – Alta Floresta-MT – Fone: (66) 3521-5030/5829 – Fax: 3521-3716 

email: separcmaf@gmail.com _ site: www.altafloresta.mt.leg.br/ 

era muito fácil.  Destacou a sua atuação em várias áreas, principalmente 

profissional, enquanto empresária frente a Fashion Motos. Fez menção ao 

carinho e amor da mesma em uma situação de doença na sua família, qual, a 

Fátima não mediu esforços para ajudar em tudo que possível. Disse também 

que a mesma luta ela enfrenta hoje com o seu pai, e também, não tem medido 

esforços frente a situação. Após mais algumas considerações, a convidou para 

receber o Prêmio Mulher Destaque. Assim, o Vereador entregou a placa a 

mesma, representando o Prêmio Mulher Destaque. Em seguida, fez uso da 

palavra o Vereador José Eloi Crestani, o qual cumprimentou a todos, falando 

brevemente de sua homenageada, a Sra. Arisnir Maria de Campos Cavagnoli, 

justificando a sua ausência no evento. Convidou a Sra. Marion Schinaida 

Morais, representando a homenageada a Sra. Arisnir, a receber o Prêmio. Em 

seguida, fez uso da palavra, a Sra. Marion, qual, em nome da homenageada, 

agradeceu a honraria. Na seqüência prestou homenagem à Sra. Nazaré 

Martins Cardoso, o vereador Luiz Carlos de Queiróz, o qual cumprimentando 

a todos, passou a fazer um breve relato da vida familiar, social e profissional 

de sua homenageada. Trouxe a memória o caso de doença do ex-vereador 

Edson Apolinário, quando contou com a ajuda de Dona Nazaré, dizendo 

tratar-se de um grande modelo de esposa, de mãe e de amiga. Disse que tem o 

maior prazer e orgulho de dizer que faz parte da sua família há mais de trinta 

e três anos, daí tem o imenso prazer de lhe entregar o Prêmio Mulher 

Destaque 2017, convidando-a a receber a homenagem. Na sequência, usou da 

palavra a Sra. Nazaré Martins, que cumprimentou aos presentes e expressou 

sua gratidão, especialmente ao Vereador Luiz Carlos pela indicação. Disse 

que Luiz Carlos é como se fosse seu filho mais velho e, portanto, também 

sentia-se como se fosse sua mãe. Agradeceu a Câmara pela festa maravilhosa 

que anualmente prestam a Alta Floresta. Na seqüência, para render 

homenagem à Sra. Helena Marcato Menin, fez uso da palavra o vereador 

Marcos Roberto Menin, o qual cumprimentou a todos inicialmente. Disse que 

falar de sua homenageada é muito emocionante, principalmente em se 
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tratando de sua mãe. Fez algumas considerações e a convidou a receber a 

placa de homenagem do Prêmio Mulher Destaque. Ato contínuo, o Vereador 

Mequiel Zacarias Ferreira, cumprimentou a todos e pedindo licença aos 

homens, cumprimentou a todas as homenageadas da noite. Emocionado, disse 

que não poderia ser hipócrita, e que também gostaria de estar homenageando 

a sua mãe na noite de hoje, porém, ela não se encontrava mais entre nós. 

Prosseguindo, passou a render homenagem à sua homenageada, à Sra. Maria 

Roque Leles. Concluído sua fala, convidou-a a receber a placa que simboliza 

o Prêmio Mulher Destaque. Na sequencia, usou da palavra o Vereador Oslen 

Dias dos Santos - Tuti, o qual enalteceu a fala dos vereadores Menin e 

Mequiel. Em seguida passou a render homenagens a Dra. Milena Ramos de 

Lima e Souza Paro, fazendo um breve relato de sua vida, na família, no 

contexto social, profissional, enfim. Concluída sua fala, convidando-a a 

dirigir-se até a frente passou às mãos da mesma a placa que simboliza o 

Prêmio Mulher Destaque. Em seguida, usou da palavra a Sra. Milena Ramos, 

que cumprimentando a todos, inicialmente parabenizou a Câmara pela bela 

homenagem rendida as mulheres. Expressou sua imensa gratidão e satisfação 

pela homenagem recebida, em especial o Vereador Tuti pela indicação. Disse 

que aqui é a primeira comarca que atua, que aqui escolhi para atuar, para 

casar, para ser mãe. Fez algumas considerações e agradeceu. Em seguida usou 

a palavra o vereador Silvino Carlos Pereira - Dida Pires, o qual homenageou a 

Sra. Margarida Maria Pereira, a "Tia Margarida" como referiu, dizendo que 

não somente sua Tia, mas de centenas de pessoas qual ela teve o prazer de 

ensinar através da Educação. Falou que muitos tiveram o privilégio de terem 

estudado com a mesma, que era uma pessoa pioneira e que havia dedicado 

uma boa parte de sua vida a educação. Disse que mais que merecida a 

homenagem, que todas as mulheres sentissem homenageadas, convidando-a a 

receber o Prêmio Mulher Destaque. Recebida a homenagem, a Sra. Margarida 

Maria Pereira, usou da palavra, agradecendo primeiramente a Deus, a 

Câmara, o seu carinhoso sobrinho "Vereador Dida", entre outros 
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agradecimentos. Falou que realmente atuou por muitos anos na educação e 

que hoje, graças a Deus, é aposentada. Na sequência, usou da palavra 

Valdecir José dos Santos - Mendonça, qual cumprimentando a todos, passou a 

render homenagens a sua indicada, à Sra. Esmeralda Alves de Oliveira. Disse 

que todas as mulheres tem merecimento, seus valores, contudo, tem que 

escolher uma pessoa. Disse que Dona Esmeralda é uma pessoa que veio para 

Alta Floresta há 38 anos e que, encarou as dificuldades e permanece aqui até 

nos dias de hoje. Entre mais considerações, parabenizou-a e a convidou a 

receber o Prêmio Mulher Destaque. Para agradecer a honraria, usou da 

palavra a Sra. Esmeralda, qual agradeceu a todos. Disse que nesta longa 

jornada de Alta Floresta, esta cidade ofereceu tudo que hoje possui. Disse que 

ama muito Alta Floresta, que aqui fez seus trabalhos sociais, voluntário 

enfim. Disse que fez o que pode, atendendo várias pessoas que precisavam de 

ajuda. Fez mais algumas considerações e agradeceu o Vereador Mendonça 

pela indicação. Em seguida, transferindo a condução dos trabalhos ao Vice-

Presidente, Vereador Charles, fez uso da tribuna o Vereador Emerson Sais 

Machado, para render homenagens a Senhora Hilda Marcelino Patel, o qual 

cumprimentou a todos os presentes e passou a render homenagens a sua 

indicada, dizendo entre outras palavras, que um imenso prazer, uma imensa 

alegria, homenagear a D. Hilda nesta noite. Resumidamente, passou a fazer 

um breve relato de vida de D. Hilda e destacou o trabalho da mesma, de levar 

a palavra de Deus nos mais diversos lugares, como aos detentos da Cadeia 

Pública. Com muita honra, convidou-a a receber Prêmio Mulher Destaque. 

Logo, passou às mãos da Sra. Hilda a placa que simboliza o Prêmio Mulher 

Destaque. Ato contínuo, para concluir, com a palavra a Sra. Hilda, a qual 

expressou sua satisfação e gratidão pelo reconhecimento através do Prêmio 

Mulher Destaque. Agradeceu também o Vereador Emerson pela indicação, 

dizendo que foi uma honra muito grande haver sido indicada ao Prêmio. 

Falou de sua felicidade pela família que têm e, na oportunidade, destacou 

também as amigas que participam junto com ela em seu trabalho social. Fez 
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mais considerações e agradeceu. Retomando a presidência, o Vereador 

Emerson, convidou neste momento os servidores Ronaldo e Liliane para uma 

participação especial, os quais interpretaram a música "Como é Grande o 

Meu Amor Por Você", do cantor Roberto Carlos. Terminada a apresentação, o 

presidente, Vereador Emerson Machado, fez suas considerações suas 

considerações finais. Nada mais havendo a tratar, agradecendo a proteção de 

Deus e a presença de todos, declarou encerrada a presente solenidade e eu, 

José Tito dos Santos, Secretário ad hoc, lavrei a presente ata que, achada 

conforme, segue assinada por mim, senhores vereadores, homenageadas e 

demais autoridades constituídas presentes. 


