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A presente propost de ou r a de Título de 
Honra ao Mérito à senhora Eugênia Maria Pinh iro Fr. co Lapin Atuí tem 
o objetivo de homenagear e reconhecer os anos de trabalho 
voluntário na Rede de Combate ao Câncer "Guiomar inheiro Franco" de 
Mogi das Cruzes. Desde 1970, dona Eugênia cOordena a entidade 
responsável em ajudar milhares de famílias a enfrentarem o câncer. 

Ela foi a primeira a completar cinco décadas 
ininterruptas de trabalho assistencial no município de forma ativa. A 
homenageada nasceu em São Paulo em 25 de setembro de 1944, mas já 
é Cidadã Mogiana com o titulo consignado pela Câmara de Mogi. 

Filha de Benedicto de Lima Franco Lapin e 
Guiomar Pinheiro Franco e irmã de Fernando e Anna, casou-se com 
Antônio Atuí em 1968 e o casal teve três filhos: Ricardo Antônio, Caio 
César e Paulo Eduardo, que já são casados e suas respectivas noras são 
Priscila, Cláudia e Analú que lhe deram seis netos: Amanda Cristina; João 
Pedro; Luis David; Henrique; Gustavo e Maria Laura. 

Vinda de uma família tradicional na cidade, 
desde criança, dona Eugênia sempre se preocupou em fazer o bem. Aos 
cinco anos de idade, quando seu pai faleceu veio para Mogi e vive aqui 
até hoje. Aos seis anos de idade fez o pré-primário no Instituto Dona 
Placidina. Aos sete anos foi para o 1° ano na Escola Estadual Coronel 
Almeida e foi aluna de sua mãe, Guiomar Pinheiro Franco, onde concluiu 
os estudos até a quarta série. Fez admissão ao ginásio e entrou no 
Instituto Dr. Washington Luis para fazer o Curso Ginasial, onde fez muitas 
amizades. 
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A homenageada participou de vários eventos 
escolares chegando a ser escocesa da Fanfarra do Instituto Dr. 
Washington. Após concluir o ginásio fez o normal também na mesma 
escola e cursou ainda especialidades em pré-primário e aperfeiçoamento 
escolar. Depois da formatura foi dar aulas na escola Galdino Pinheiro 
Franco, em Brás Cubas, na unidade que levou o nome de seu avô, senhor 
Galdino, 

Na Creche Sant'Anna já como professora de pré-
escolar, na Escola Batuíra em Poá e em seguida como havia passado no 
concurso do Magistério Público ingressou em Biritiba Mirim, na Escola 
Estadual João Cardoso de Siqueira Primo e deu aulas de pré-primário no 
então 'Pequeno Mundo do Ronnie Von", 

Depois lecionou no pré-primário do Instituto Dr, 
Washington Luís durante muitos anos. Trabalhou ainda como professora 
de História, Geografia e Educação Moral e Cívica nas escolas Firmino 
Ladeira e Maria Rodrigues Gonçalves, se aposentou na escola estadual 
Dr. Washington Luís. 

Em sua trajetória profissional fez cursos e 
faculdades na área da Educação, Pedagogia, Estudos Sociais, História, 
Geografia e Educação Moral e Cívica. Depois de aposentada ainda fez a 
faculdade da Terceira Idade durante anos. 

Em 1970 convidada pela mãe e pela dona 
Carmem Prudente que insistiram, ela assumiu como Diretora da Rede 
Feminina de Combate ao Câncer de Mogi das Cruzes, na área infanto-
juvenil, no Hospital A.0 Camargo em São Paulo. Ao lembrar desta época, 
relata que era muito difícil ver as crianças com câncer, mas sabia como 
lidar com elas e fazê-las sorrir. 

Em 1976 ainda ligada ao Hospital A.0 
Camargo começou a trabalhar na cidade com o Clube do Siri nas escolas 
estadual, municipal e particulares. 
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Durante anos foi feita esta campanha e como 
sempre Mogi, se destacava como a que mais arrecadava em contribuição 
para o hospital recebendo premiação pela primeira colocação da 
Campanha Siri em todo o Estado de São Paulo. 

Em 1999 sua mãe Guiomar faleceu e no ano 
seguinte a Rede Feminina se desligou do Hospital A.0 Camargo para se 
dedicar inteiramente aos pacientes de Mogi e Região. O ano de 2000 é 
marcante para a Rede Feminina de Combate ao Câncer Guiomar Pinheiro 
Franco que leva este nome em homenagem a mãe de dona Eugênia que 
havia sido presidente da Rede Feminina de 1962 a 1999, até o seu 
falecimento. 

Dona Eugênia deu continuidade ao trabalho 
iniciado por sua mãe e foi presidente da Rede do Câncer por vários anos 
e atualmente é vice-presidente. 

Muito dedicada e com o exemplo iniciado por 
sua mãe, ela nunca deixou nos 50 anos de trabalho voluntário de estar 
presente e participar de todos os eventos da rede. A sua maior missão é 
ajudar o próximo, amando e respeitando as pessoas. Nestes 50 anos de 
voluntário na rede, Eugênia já fez outros trabalhos voltados para a 
comunidade e ainda hoje doa o seu tempo para quem necessita de sua 
ajuda. Foi presidente da Rede Feminina e vice-presidente e também hoje 
é a vice-presidente da Casa da Amizade da Associação dos Rotarianos. 

Como sempre gostou de trabalhar com 
crianças tem uma Rede Infanta-Juvenil com o nome de Eugênia Atui onde 
meninas de 9 a 18 anos fazem parte e serão as futuras voluntárias já 
iniciando o trabalho de aprendizado para ajudar o próximo. 



' 0 4 

V:éinur" f/it i 0, a/ C& e /42? da(), nifj,e47 
cf-átado ek Mird€, 

Av. Vereador Narciso Vague Guimarães, 381 - CEP 08780-902 - Fone: 4798-9500 - Fax: 4798-9583 
E-mail: cmmc@cmmc.com.br 

(Continuação da justificativa do projeto de decreto legislativo 4/4) 

Ao longo destes 50 anos, dona Eugênia recebeu 
várias homenagens por seu trabalho voluntário junto com a sua fé 
inabalável, o seu otimismo perseverante e alegria. Ao escolher com 
sabedoria viver a sua vida atuando no trabalho voluntário, Eugênia diz que 
o coração dela sorri, seus olhos brilham e a comunidade agradece. 

Por todas estas justificativas apresentadas que 
nortearam a presente proposta de homenagem à Eugênia Maria Pinheiro 
Franco Lapin Atui no ano em que completa bodas de ouro com 50 anos 
de voluntariado na Rede Feminina de Combate ao Câncer "Guiomar 
Pinheiro Franco" é que solicito a aprovação do Egrégio Plenário. 

Plenário "Vereador Dr. Luiz Beraldo-dé-M.

Jos 

o de 2020. 





CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES PERMANENTES DE 
JUSTICA E REDACÃO e FINANÇAS E ORCAMENTO 

Projeto de Decreto Le2islativo n° 06 / 2020 - Processo n° 75 / 2020 

De iniciativa legislativa do Vereador JOSÉ ANTONIO CUCO 
PEREIRA, cuida a proposta em estudo sobre outorga de título honorífico de Honra ao Mérito à 
senhora EUGÊNIA MARIA PINHEIRO FRANCO LAPIN ATUÍ, pelo transcurso dos seus 50 
anos de trabalho voluntariado completados este ano. 

No mais, analisando o Projeto de Decreto Legislativo, nos aspectos e 
peculiaridades atinentes a estas Comissões, opinamos por sua NORMAL TRAMITAÇÃO. 

Plenário Vereador Dr. Luiz Be Miranda, em 22 de junho de 2020. 
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