Ata da 4ª Sessão Solene, realizada aos 26 de Maio de 2017 para a entrega do Diploma
“Anna Nery” aos profissionais que atuam na área da Saúde e que se destacaram no
cumprimento de seus serviços profissionais durante o biênio de 2016/2017. Iniciando a
Sessão, o Assessor de Relações Públicas solicita, para compor a Mesa, a presença do
Presidente da Casa, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. Isto feito é realizada a
chamada de todos os Senhores Vereadores para a composição do Plenário. Ausentes os
Vereadores Srs. LUIS HERMÍNIO NICOLAI, RAFAEL DONIZETE LOPES e
CÉSAR AUGUSTO DA SILVA. São convidados para compor a Mesa Principal os Srs:
Vice-Prefeito Municipal, Sr. Firmino Sanchez Filho, Representante da Secretaria
Municipal da Saúde, Sra. Elaine Cristina Albert, Presidente do Sindicato da Saúde de
Itapira, Sr. Ademir Nani, Representante da Federação dos Trabalhadores da Saúde
do Estado de São Paulo, Sra. Marcia Paz; A seguir, o Assessor de Relações Públicas
solicita as presenças dos homenageados no Plenário. Cada um de per si, se dirige ao assento
reservado. Isto feito, o Assessor de Relações Públicas registra os Ofícios das Autoridades
ausentes: José Natalino Paganini: Manifestação de agradecimento pelo honroso convite e
justificativa de ausência da presente sessão solene. Antonio Marques Sanchez de Toledo:
Manifestação de agradecimento pelo honroso convite e justificativa de ausência da presente
sessão solene. Vereadores Rafael Donizete Lopes, César Augusto da Silva e Luis
Hermínio Nicolai: Manifestação de agradecimento pelo honroso convite e justificativa de
ausência da presente sessão solene. Após o Assessor de Relações Públicas citar as demais
autoridades presentes, o Sr. Presidente, invocando a proteção de Deus, declara aberto o
trabalho da presente Sessão e solicita a Vereadora Marisol de Fatima Garcia Raposo para
que leia um trecho da Bíblia Sagrada. Ato contínuo, o Sr. Presidente solicita a execução do
Hino Nacional. A seguir, faz uso da palavra o Presidente da Câmara Municipal de Itapira,
Sr. MAURICIO CASSIMIRO DE LIMA: “Dignas autoridades já citadas pelo
cerimonial. Excelentíssimo Membros da Mesa Diretora. Excelentíssimos companheiros
vereadores. Dignos e ilustres homenageados, que por força da capacitação profissional de
cada um, dedicação no desempenho de suas funções e exemplo de doação aos seus
semelhantes, foram eleitos por seus companheiros de trabalho para receberem o Diploma
Anna Nery, a lhes ser entregue neste ato solene. Caros e prezados familiares dos
homenageados. Representantes da imprensa. Senhoras, Senhores, jovens que nos honram
com suas presenças. Ao iniciar minhas palavras, dirijo-me especialmente aos queridos
homenageados desta noite, parabenizando-os pelos méritos da conquista dessa deferência
que lhes confere o povo itapirense através da Câmara Municipal e do Sindicato da Saúde.
Ressalto, entretanto, que mais do que merecedores desta homenagem, são todos dignos da
nossa eterna gratidão, do nosso respeito e perene admiração, pela importância e nobreza do
trabalho desenvolvido em seus respectivos estabelecimentos da Saúde. Por justiça, estendo
o devido reconhecimento aos seus familiares, que com amor e compreensão, os apoiam na
superação e no cumprimento das tarefas as quais estão sujeitos como profissionais da Saúde
na labuta diária pela cura das enfermidades e pela manutenção da vida. Com
certeza,
nobres homenageados, ao optarem por militar nos diferentes setores da Saúde, vocês
abraçaram os ensinamentos e os ideais cristãos na plenitude de seus valores, se
transformando em agentes multiplicadores da fé, do amor, da esperança, e em bálsamo para
a dor e o sofrimento de seus irmãos e semelhantes. Generosidade, desprendimento e

solidariedade, estão presentes em cada ato, cada procedimento, no exercício dessa nobre e
maravilhosa profissão. Dizer-lhes parabéns, homenageá-los como agora fazemos, ou
mesmo abraçar cada um como forma de demonstrar espiritual e fisicamente nosso “muito
obrigado” ainda é pouco diante da grandiosidade de suas almas. Quero afirmar
categoricamente, falando em nome dos companheiros vereadores da Câmara Municipal, - e
penso que também em nome dos dirigentes do SinSaúde, - ser extremamente gratificante
para todos nós reconhecer e agradecer pública e solenemente todos os profissionais da
Saúde pela relevância dos serviços prestados à coletividade itapirense, o que fazemos nas
pessoas dos ilustres laureados com o recebimento do Diploma Anna Nery, instituído nesta
Casa de Leis com o objetivo maior de agraciarmos esta categoria de trabalhadores que faz
da profissão verdadeiro sacerdócio em defesa do bem-estar e da vida de seus semelhantes.
Agradeço, por fim, na pessoa da presidente do SinSaúde de Itapira, nosso querido Ademir
Nani, aos seus companheiros de Diretoria e demais colaboradores do Sindicato, pela
parceria com o Legislativo Municipal, que nos permite neste ato reverenciar esta categoria
de profissionais competentes, extremamente dedicados e conscientes da importância e da
responsabilidade do trabalho que tão bem desempenham em nossa comunidade. Parabéns a
todos, e meu muito obrigado!” (APLAUSOS) A seguir, o Sr. Presidente informa que
entregará o Diploma Anna Nery aos profissionais da área da Saúde, na ordem de
convocação por estabelecimentos da área da saúde, pronunciando os eleitos por seus
companheiros de trabalho nos setores de administração, apoio e enfermagem. A seguir, o
Assessor de Relações Públicas solicita para que o Vereador Sr. Maurício Cassimiro de
Lima, juntamente com os Srs. Dirceu de Oliveira e Ademir Aparecido Nani, para que
façam a entrega do diploma a funcionária do setor de Administração da Fundação Espírita
Américo Bairral, Sra. VÂNIA ELOISA SEMOLINI DA SILVA. (Aplausos) Do mesmo
modo, o Assessor de Relações Públicas solicita ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de
Lima, juntamente com os Srs. Dirceu de Oliveira e Ademir Aparecido Nani, para que
façam a entrega do diploma a funcionária do setor de Apoio da Fundação Espírita
Américo Bairral, Sra. MARIA IVANI PIETRAFESA CARDOSO. (Aplausos) Ato
contínuo, o Assessor de Relações Públicas solicita ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de
Lima, juntamente com os Srs. Dirceu de Oliveira e Ademir Aparecido Nani, para que
façam a entrega do diploma ao funcionário de Enfermagem da Fundação Espírita
Américo Bairral, Sr. SANDRO MARCCHI. (Aplausos) A seguir, o Assessor de Relações
Públicas solicita para que o Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima, juntamente com os
Srs. Antonio Marangoni Neto e Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do
diploma ao funcionário do setor de Administração da Casa de Repouso Allan Kardec, Sr.
Rogério Aparecido Codogno. (Aplausos) Do mesmo modo, o Assessor de Relações
Públicas solicita ao Sr. Maurício Cassimiro de Lima, juntamente com os Srs. Antonio
Marangoni Neto e Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma a
funcionária do setor de Apoio da Casa de Repouso Allan Kardec, Sra. MARIA
APARECIDA CRUZ SEMOGINI. (Aplausos) Ato contínuo, o Assessor de Relações
Públicas solicita ao Vereador Maurício Cassimiro de Lima, juntamente com os Srs. Antonio
Marangoni Neto e Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma ao
funcionário de Enfermagem da Casa de Repouso Allan Kardec, Sr. EDSON PEREIRA
VALENTIM. (Aplausos) A seguir, o Assessor de Relações Públicas solicita para que o

Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima, juntamente com os Srs. Carlos Alberto Sartori e
Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma a funcionária do setor de
Administração da Santa Casa de Misericórdia de Itapira, Sra. VALÉRIA MICHELINI.
(Aplausos) Do mesmo modo, o Assessor de Relações Públicas solicita ao Vereador Sr.
Maurício Cassimiro de Lima, juntamente com os Srs. Carlos Alberto Sartori e Ademir
Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma a funcionária do setor de Apoio da
Santa Casa de Misericórdia de Itapira, Sra. APARECIDA DONISETE BUZANA.
(Aplausos) Ato contínuo, o Assessor de Relações Públicas solicita ao Vereador Sr.
Maurício Cassimiro de Lima, juntamente com os Srs. Carlos Alberto Sartori e Ademir
Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma ao funcionário de Enfermagem da
Santa Casa de Misericórdia de Itapira, Sr. CLEBER PEREIRA DE LIMA. (Aplausos)
A seguir, o Assessor de Relações Públicas solicita para que o Vereador Sr. Maurício
Cassimiro de Lima, juntamente com os Srs. Luan dos Santos Rostirolla e Marcia Regina
Paz, para que façam a entrega do diploma a funcionária do setor de Administração do
Hospital Municipal de Itapira, Sra. NEIVA MARIA ALTAFINI. (Aplausos) Do mesmo
modo, o Assessor de Relações Públicas solicita ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de
Lima, juntamente com os Srs. Luan dos Santos Rostirolla e Marcia Regina Paz, para que
façam a entrega do diploma a funcionária do setor de Apoio do Hospital Municipal de
Itapira, Sra. ROSALINA MARTINS. (Aplausos) Ato contínuo, o Assessor de Relações
Públicas solicita ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima, juntamente com os Srs.
Luan dos Santos Rostirolla e Marcia Regina Paz, para que façam a entrega do diploma a
funcionária de Enfermagem do Hospital Municipal de Itapira, Sra. VERA GERMANO
DE OLIVEIRA. (Aplausos) A seguir, o Assessor de Relações Públicas solicita para que o
Vereador Sr. Mauricio Cassimiro de Lima, juntamente com os Srs. Firmino Sanches Filho e
Marisol de Fatima Garcia Raposo, para que façam a entrega do diploma a funcionária do
setor de Administração do Lar São Vicente de Paulo, Sra. RENATA TOFANELLO DE
ALMEIDA JAMARINO. (Aplausos) Do mesmo modo, o Assessor de Relações Públicas
solicita ao Vereador Sr. Mauricio Cassimiro de Lima, juntamente com os Srs. Firmino
Sanches Filho e Marisol de Fatima Garcia Raposo, para que façam a entrega do diploma ao
funcionário do setor de Apoio do Lar São Vicente de Paulo, Sr. ARMANDO ALONSO
AUGUSTO. (Aplausos) Ato contínuo, o Assessor de Relações Públicas solicita ao
Vereador Sr. Mauricio Cassimiro de Lima, juntamente com os Srs. Firmino Sanches Filho e
Marisol de Fatima Garcia Raposo, para que façam a entrega do diploma ao funcionário de
Enfermagem do Lar São Vicente de Paulo, Sr. MARCOS CARDOSO DE SOUZA.
(Aplausos) A seguir, o Assessor de Relações Públicas solicita para que o Vereador Sr.
Maurício Cassimiro de Lima, juntamente com as Sras. Elisabeth Donisete Manoel e Elaine
Cristina, para que façam a entrega do diploma a funcionária do setor de Administração da
Clínica de Repouso Santa Fé, Sra. SÔNIA MARIA LEITE JAQUETA. (Aplausos) Do
mesmo modo, o Assessor de Relações Públicas solicita ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro
de Lima, juntamente com as Sras. Elisabeth Donisete Manoel e Elaine Cristina, para que
façam a entrega do diploma a funcionária do setor de Apoio da Clínica de Repouso Santa
Fé, Sra. SÔNIA MANTOAN DA SILVA. (Aplausos) Ato contínuo, o Assessor de
Relações Públicas solicita ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima, juntamente com as
Sras. Elisabeth Donisete Manoel e Elaine Cristina, para que façam a entrega do diploma ao

funcionário de Enfermagem da Clínica de Repouso Santa Fé, Sr. EVERALDO NUNES
DOS SANTOS. (Aplausos) Após a entrega dos diplomas e láureas aos homenageados, faz
uso da palavra o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa noite a todos.
Venho a esta tribuna para falar sobre vocês. São 18 homenageados que recebem o diploma
Ana Nery. O diploma que é o símbolo de uma mulher guerreira. Ela simboliza força e
dedicação no campo de batalha. Tenham certeza que vocês são mais do que merecedores
desse diploma. Vocês trabalham diariamente pela Saúde de nossa cidade. Deixo os meus
singelos agradecimentos a todos vocês. Parabéns.” (APLAUSOS) A seguir, faz uso da
palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a
todos. Na pessoa de meu amigo Flávio Pavinato queria cumprimentar todos os presentes.
Falar de 18 pessoas guerreiras é muito gratificante. A nossa saúde é o maior tesouro que
possuímos. Podemos ter tudo, mas caso não tivermos saúde, digo que não podemos curtir a
vida. É o nosso bem maior. Quero parabenizar todos vocês. Tenho certeza que vocês são
dedicados e empenhados no dia a dia. Lidam com a felicidade e com a tristeza. Vocês são
muito especiais em nossas vidas. Quando nasce uma criança, quanta alegria. Quando chega
o momento de partir, quanta tristeza. É o dia a dia da Saúde Itapirense. Faz parte da vida de
todos. Queria parabenizar todos em nome da Neiva Altafini e do Everaldo dos Santos. Que
Deus abençoe todos vocês. Obrigada.”(APLAUSOS) A seguir, faz uso da palavra a
Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa noite a todos. Uso esta
tribuna para parabenizar os colegas porque já tive a oportunidade de trabalhar com vários
deles. Conheço o Rogério desde pequeno. Vocês desenvolvem um trabalho muito
importante em nossa cidade. Quero deixar a minha gratidão para cada homenageado. A
pessoa que fez essa lei da Ana Nery foi muito feliz porque a Saúde é de fundamental
importância na vida de uma pessoa. Caso não tivermos saúde pra quê ter dinheiro?
Parabéns e que Deus abençoe vocês. Obrigada.” (APLAUSOS) A seguir, faz uso da palavra
o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Queria agradecer a
presença de todos. É uma data muito importante para todos os itapirenses. Essa solenidade
ficará marcada para o resto de nossas vidas. Nesse momento queria ressaltar a importância
dos trabalhadores na área da Saúde. São profissionais que cuidam e salvam vidas. Digo isso
com muito carinho e respeito porque também sou oriundo da Saúde. Iniciei a minha vida
profissional na Fundação Espírita Américo Bairral. Logo fui trabalhar no Hospital
Municipal de Itapira. Sei da importância dos servidores da Saúde. Queria deixar meus
singelos agradecimentos a todos. Vocês deixam seus lares para cuidar da saúde do próximo.
Parabéns e que Deus abençoe a todos. Um grande abraço. (APLAUSOS) A seguir, faz uso
da palavra a Sra. ELAINE CRISTINA ALBERT: “Boa noite a todos. Parabéns, Carlinhos
Sartori, pelo discurso. Em nome da Secretária de Saúde estou representando-a nesta
solenidade. Afirmo que essas pessoas estão sendo homenageados com muita justiça.
Existiram critérios técnicos e justos. É muito importante ressaltar essa situação. Fico muito
feliz por esta solenidade porque algumas pessoas foram meus aprendizes. Eles são meus exalunos. Ensinei-os do zero. Estou muito orgulhosa em poder homenageá-los. Agradeço
muito a Rosa por ter me convidado para representá-la. Parabéns a todos. (APLAUSOS) A
seguir, faz uso da palavra a Sra. MARCIA REGINA PAZ: “Boa noite a todos. Em nome
do vice-prefeito Firmino Sanches, cumprimento a Mesa Diretora. Em nome do presidente
Maurício queria cumprimentar todos os vereadores da Casa. Venho representar o Edson de

Oliveira porque o mesmo está participando de uma reunião importante. Devemos agradecer
os homenageados da noite. Em especial queria agradecer os familiares. Muitas vezes
deixamos nossas famílias para cuidar do próximo. Apresentamos toda dedicação e amor
pelo o que fazemos. Dependemos um do outro, pois somos uma equipe de trabalho. Em
nome de todos os homenageados quero agradecer a família participante. Parabéns e que
Deus abençoe. (APLAUSOS) A seguir, faz uso da palavra o Sr. ADEMIR APARECIDO
NANI: “Boa noite a todos. Não me canso de homenagear pessoas tão importantes como
vocês profissionais de Saúde. É de extrema importância. Quero lembrar que estamos
lutando pelo dia 12 de maio. O sindicato vem travando lutas e mais lutas para alcançar essa
data representativa a nível nacional, mas fomos travados pelo ex-presidente Lula. Queria
dizer que não vamos desistir. Quero agradecer os colaboradores da Subsede de Itapira.
Parabenizo e agradeço os homenageados da noite pela confiança depositada na batalha pela
valorização do trabalhador da Saúde que ainda, perante a sociedade, e considerada
anônima. Parabéns a todos. (APLAUSOS) A seguir, faz uso da palavra o Sr. FIRMINO
SANCHES FILHO: “Boa noite a todos. É uma satisfação enorme poder participar desta
solenidade representando o nosso prefeito Paganini. Queria cumprimentar todos os
presentes. Queria fazer uma singela homenagem a todos vocês. Esse diploma Ana Nery é
apenas uma singela homenagem pelo trabalho que vocês realizam no dia a dia. É de suma
importância para todos. Precisamos agradecer muito vocês. Trabalhei alguns meses no
Hospital Municipal e sei o quanto vocês se dedicam no dia a dia para atender as pessoas
enfermas. Parabéns e que Deus abençoe a todos. (APLAUSOS) A seguir, faz uso da
palavra o Presidente da Câmara Municipal de Itapira Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE
LIMA: “Boa noite a todos novamente. Primeiramente queria agradecer a presença de cada
um de vocês. Esta Casa fica envaidecida com a presença de todos. Queria prestar
homenagem a uma pessoa que hoje não se faz presente, mas seu pai esta aqui. Seria técnico
de enfermagem Osmar Fernandes Galego Junior que deixou a vida terrena há poucos dias.
Em nome do Osmar, queria congratular-me com todos os homenageados e familiares.
Agradeço a presença do pai do Osmar nesta Casa. Vivemos as dificuldades que nosso país
passa. Ouvi as palavras dos colegas que me antecederam nesta tribuna e também queria
agradecer todos os homenageados da noite, assim como também todos os profissionais da
área da Saúde. Estendo as minhas homenagens aos familiares dos homenageados, pois sem
o apoio de vocês acredito que tudo ficaria mais difícil. Nesse tempo de angústia e incerteza
com o futuro, deixo o meu apoio e agradecimento a todos vocês pelo lindo trabalho que
desenvolvem. Parabéns e que Deus abençoe todos vocês. Essa homenagem vale a cada um
de vocês, pois fazem a diferença em nosso país. Cumprem o dever com muita vitalidade e
dedicação, apesar das dificuldades. Em nome do Legislativo Municipal deixo o nosso muito
obrigado pelo caráter, posicionamento, hombridade e, principalmente, pelo amor ao
próximo. Obrigado. (APLAUSOS) (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores
foram transcritos em sua íntegra). Terminadas as homenagens, o Sr. Presidente agradece a
Deus, às presenças dos Srs. Vereadores, dos homenageados, do público que prestigiou os
trabalhos desta noite, da imprensa escrita e seus colaboradores, internautas, os funcionários
da Casa, e declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. DO QUE, PARA
CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA.

