
Ata da 3ª Sessão Solene, realizada aos 23 de Maio de 2019 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 2018/2019. Iniciando a 

Sessão, o Assessor de Relações Públicas solicita, para compor a Mesa, a presença do 

Presidente da Casa, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA. Isto feito é realizada a chamada 

de todos os Senhores Vereadores para a composição do Plenário. Ausentes os Vereadores Srs. 

Maurício Cassimiro de Lima e César Augusto da Silva. São convidados para compor a Mesa 

Principal os Srs: 1º Secretário; Carlos Alberto Sartori, 2º Secretário; Antonio Marangoni 

Neto, Claudio Antonio Silvestrin, Secretário Municipal de Saúde, Sra. Aneres Fernandes 

de Matos, Diretora Social SinSaúde, Sr. Ademir Aparecido Nani, Presidente do 

Sindicato da Saúde de Campinas Subsede em Itapira. A seguir, o Assessor de Relações 

Públicas solicita as presenças dos homenageados no Plenário. Cada um de per si, se dirige ao 

assento reservado. Após o cerimonial 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, o Sr. 

Presidente diz o seguinte: “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 Néry, 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. Dirijo-me especialmente aos queridos homenageados desta noite, 

parabenizando-os pelos méritos e pela 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. Por justiça, estendo o devido reconhecimento aos seus familiares, que com 

amor e compreensão, os apóiam 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. 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. Falando em nome dos meus colegas 

vereadores, quero ressaltar como é 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 através da outorga do Diploma Anna Néry, 

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 a todas, 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. Primeiramente, 

o cerimonial solicita a presença do Sr. Presidente Luan dos Santos Rostirolla e do Sr. Ademir 

Aparecido Nani, à frente da Mesa Diretora. A seguir, o cerimonial solicita para que o 

Vereador Sr. Antonio Marangoni Neto, juntamente com os Srs. Luan dos Santos Rostirolla e 

Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma a funcionária do setor de 

Administração da Fundação Espírita Américo Bairral, Sra. Solange Regina de Carvalho 

Oliveira. (Aplausos). Do mesmo modo, o cerimonial solicita ao Vereador Sr. Carlos Alberto 



Sartori, juntamente com os Srs. Luan dos Santos Rostirolla e Ademir Aparecido Nani, para 

que façam a entrega do diploma a funcionária do setor de Apoio da Fundação Espírita 

Américo Bairral, Sra. Adélia de Fátima Martucci Junqueira. (Aplausos). Ato contínuo, o 

cerimonial solicita a Vereadora Sra. Elisabeth Donisete Manoel, juntamente com os Srs. Luan 

dos Santos Rostirolla e Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma a 

funcionária de Enfermagem da Fundação Espírita Américo Bairral, Sra. Fabiana Steca 

Pereira. (Aplausos). A seguir, o cerimonial solicita para que a Vereadora Sra. Marisol de 

Fatima Garcia Raposo, juntamente com os Srs. Luan dos Santos Rostirolla e Ademir 

Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma a funcionária do setor de 

Administração da Casa de Repouso Allan Kardec, Sra. Márcia Ivana Monteiro. 

(Aplausos). Do mesmo modo, o cerimonial solicita ao Vereador Sr. Dirceu de Oliveira, 

juntamente com os Srs. Luan dos Santos Rostirolla e Ademir Aparecido Nani, para que façam 

a entrega do diploma ao funcionário do setor de Apoio da Casa de Repouso Allan Kardec, 

Sr. Sidney Avelino de Toledo. (Aplausos). Ato contínuo, o cerimonial solicita a Sra. Aneres 

Fernandes de Matos, juntamente com os Srs. Luan dos Santos Rostirolla e Ademir Aparecido 

Nani, para que façam a entrega do diploma a funcionária de Enfermagem da Casa de 

Repouso Allan Kardec, Sra. Silvia Raquel Faustino. (Aplausos). A seguir, o cerimonial 

solicita para que o Sr. Claudio Antonio Silvestrin, juntamente com os Srs. Luan dos Santos 

Rostirolla 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. Carmem 

Aparecida de Oliveira Neto. (Aplausos). Do mesmo modo, o cerimonial solicita ao 

Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes, juntamente com os Srs. Luan dos Santos Rostirolla e 

Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma ao funcionário do setor de 

Apoio da Santa Casa de Misericórdia de Itapira, Sr. Orlando Inácio do Couto. 

(Aplausos). Ato contínuo, o cerimonial solicita ao Vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai, 

juntamente com os Srs. Luan dos Santos Rostirolla e Ademir Aparecido Nani, para que façam 

a entrega do diploma a funcionária de Enfermagem da Santa Casa de Misericórdia de 

Itapira, Sra. Elisabete Penha Medina Rosendo. (Aplausos). A seguir, o cerimonial solicita 

para que a Sra. Aneres Fernandes de Matos, juntamente com os Srs. Luan dos Santos 

Rostirolla e Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma a funcionária do 

setor de Administração do Hospital Municipal de Itapira, Sra. Telma Aparecida 

Bresságlia. (Aplausos). Do mesmo modo, o cerimonial solicita ao Vereador Sr. Antonio 

Marangoni Neto, juntamente com os Srs. Luan dos Santos Rostirolla e Ademir Aparecido 

Nani, para que façam a entrega do diploma a funcionária do setor de Apoio do Hospital 

Municipal de Itapira, Sra. Elza Marlene Dorta Leme. (Aplausos). Ato contínuo, o 

cerimonial solicita ao Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori, juntamente com os Srs. Luan dos 

Santos Rostirolla e Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma a 

funcionária de Enfermagem do Hospital Municipal de Itapira, Sra. Kátia de Souza Silva. 

(Aplausos). A seguir, o cerimonial solicita para que a Vereadora Sra. Marisol de Fatima 

Garcia Raposo, juntamente com os Srs. Luan dos Santos Rostirolla e Ademir Aparecido Nani, 

para que façam a entrega do diploma a funcionária do setor de Administração do Lar São 

Vicente de Paulo, Sra. Luciana Salgado Pielen. (Aplausos). Do mesmo modo, o cerimonial 

solicita ao Vereador Sr. Dirceu de Oliveira, juntamente com os Srs. Luan dos Santos 

Rostirolla e Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma a funcionária do 

setor de Apoio do Lar São Vicente de Paulo, Sra. Amanda dos Santos Machado. 

(Aplausos). Ato contínuo, o cerimonial solicita o Vereadora Sra. Elisabeth Donisete Manoel, 

juntamente com os Srs. Luan dos Santos Rostirolla e Ademir Aparecido Nani, para que façam 

a entrega do diploma ao funcionário de Enfermagem do Lar São Vicente de Paulo, Sr. 

Meuquizedeque Pereira de Lima. (Aplausos). A seguir, o cerimonial solicita para que a Sra. 

Tina Rodrigues, juntamente com os Srs. Luan dos Santos Rostirolla e Ademir Aparecido 

Nani, para que façam a entrega do diploma ao funcionário do setor de Administração da 

Clínica de Repouso Santa Fé, Sr. Gilson Gustavo Pires de Godoy. (Aplausos). Do mesmo 



modo, o cerimonial solicita ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes, juntamente com os Srs. 

Luan dos Santos Rostirolla e Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma a 

funcionária do setor de Apoio da Clínica de Repouso Santa Fé, Sra. Andrecarla Marques 

da Silva. (Aplausos). Ato contínuo, o cerimonial solicita ao Vereador Sr. Luis Hermínio 

Nicolai, juntamente com os Srs. Luan dos Santos Rostirolla e Ademir Aparecido Nani, para 

que façam a entrega do diploma a funcionária de Enfermagem da Clínica de Repouso Santa 

Fé, Sra. Talita Natalia Sprovieri. (Aplausos). Após a entrega dos diplomas e láureas aos 

homenageados, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Sr. 

Presidente, Demais componentes da Mesa, já saudados por nosso protocolo, companheiros e 

companheiras vereadores, público presente, saúdo a presença de cada um de vocês e que a 

presença de cada um de vocês é de extrema importância. Um ano atrás neste mesmo local e 

mesmas condições eu subi aqui para prestar homenagem àquelas pessoas que foram 

homenageadas. E disse que é muito bom uma pessoa ser homenageada em vida e ainda mais 

com a presença dos familiares aqui. Isso não tem preço, fico muito honrado e feliz por poder 

estar presentando essa homenagem. Sou atuante, militante da área da saúde, hoje representada 

pelo Sr. Claudio Silvestrin, e pelas entidades aqui presentes, entidades estas trabalham 

diuturnamente a serviço do próximo. Pessoas que nós chamamos pelo nome, pessoas que 

estão em convívio conosco, pessoas que sofrem por uma doença e que precisam de 

atendimento de cada um dos homenageados, os quais não escolhemos por serem os melhores 

e sim por serem os melhores no momento para serem agraciados. Isso é muito importante por 

que daqui a um ano outras pessoas estarão sentadas aqui para receberem esta homenagem. 

Fico muito feliz por poder prestar esta homenagem, pois esta singela placa representa o que 

cada um faz na sua área de atuação. Parabenizo a todos os Diretores e Diretoras que 

engrandece ainda mais o discurso de cada um aqui presente. Esta homenagem não se apaga 

em momento algum. Termino aqui, parabenizando todos os familiares de cada homenageado 

e levem meu abraço ao Edson Laércio. Muito obrigado por tudo que vocês fazem ao longo 

dos anos, na pessoa do Ed, da Tina e do Nani. Abraços a todos. Muito Obrigado”. A seguir, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Quero parabenizar vocês, pelo 

trabalho desempenhado por cada um, pois eu já fui diversas vezes salvo por vocês, seja no 

Hospital Municipal, Santa Casa, no 22 de outubro. Isso prova a importância de vocês, isso é 

dom, pois cuidar de um doente e dom. Quero deixar meu fraterno abraço a vocês que Deus 

abençoe a todos com muita saúde para cuidar dos velhinhos aqui. Eu tive um problema alguns 

anos atrás e fui atendido pelo Carlinhos no Hospital Municipal e muito bem atendido, 

agradeço a ele e a todos que me atenderam. Você nos tratam com carinho isso é muito bom. 

Abraços a todos”. A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE 

MANOEL: “Hoje é um dia mega feliz, porque vivi quase 36 anos dentro da saúde, 

trabalhando com o público, atendendo e vivendo em equipe. Então, em nome de todos que 

trabalharam comigo, alguns estão aqui, vejo a Valdina, Verinha a Kátia que foi minha líder e 

me ensinou. Cumprimento também, nosso ex-prefeito Toninho Bellini, obrigada pela 

presença. Agradeço a presença de todos, e quero dizer, que irei fazer meu tempo na fala, mas 

estou tremendo, estava suando minhas mãos, pois estou vendo que irão vencer meus quatro 

anos aqui, e não conseguirei vencer o nervosismo, ao falar em público. Tudo que está aqui, foi 

eu quem escrevi. Gostaria de falar ao Jurguen, que esta semana fiquei muito feliz, quando 

soube que na manhã do dia vinte e um de maio, terça-feira, uma comitiva do COREN- 

Conselho Regional de Enfermagem, esteve na Santa Casa de Itapira, para entregar a 

carteirinha da inscrição remida, para à enfermeira irmã Odila e anunciar que ela seria a 

homenageada do conselho, em dois mil e dezenove. Foi através da Enfermeira Helen 

Reinhart, depois de juntar vários documentos, que se atentaram em tornar a irmã Odila remida 

do Conselho. Foi aí, que a subseção de Campinas do COREN, se atentou a incrível história da 

itapirense Walda Peretta, nome de batismo da irmã Odila. Formada em Enfermagem, em mil 

novecentos e cinquenta, pelo Hospital São Paulo. Hoje, com noventa e oito anos, são mais de 

setenta anos dedicados à profissão. Sempre com responsabilidade e compromisso. Nascida em 



Itapira, viajou pelo Brasil e até em outros países, em grandes missões religiosas e pela 

enfermagem. Voltou à Itapira em mil novecentos e setenta e três, para trabalhar na Santa 

Casa, onde atuou até seus noventa e quatro anos de idade, na enfermagem. É uma verdadeira 

inspiração para nós. Irmã Odila, além de receber nova carteirinha, terá direito á fotos, 

jornalistas e membros da Diretoria do COREN. A enfermeira itapirense, bem humorada, 

contou sua história e agora ficará conhecida em todo cenário nacional da enfermagem, 

composto hoje, por mais de dois milhões de profissionais, onde a entrega de sua honraria, 

acontecerá em novembro na cidade Foz do Iguaçu. E assim, a vida segue. Sabemos desde 

sempre, que Ana Neri, irmã Odila e tantos outros e os que estão aqui, sendo homenageados, 

hoje passam por situações desagradáveis, desde o reconhecimento remunerado, até o 

reconhecimento profissional. Trabalhando com déficit de funcionários e suando sangue para 

dar conta do plantão, sem contar a falta de materiais, tendo sempre que improvisar. Já foi 

mencionado, todas as dificuldades, tristezas e alegrias. Procuramos sempre, dar assistência 

aos pacientes, trabalhamos muitas vezes em cenários de guerras e sobrevivemos, somos 

fortes. Todo e bom profissional de enfermagem é um guerreiro, por enfrentar um sistema 

injusto, com escalas de trabalhos pesados, salários baixos e dificuldade de exercer a função. 

Desejo à todos os profissionais de saúde, que sejam reconhecidos pelo poder Municipal, 

Estadual e Federal. Que Deus os abençoe, Obrigada! A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa Noite á todos, Sr. Presidente, demais 

componentes da Mesa, vereadores, homenageados, familiares e público presente. Gostaria de 

saudar a Diretora do Hospital Municipal de Itapira Sra. Vera Vômero, o Provedor da Santa 

Casa Sr. Jurguen e os representantes das nossas entidades Lar São Vicente de Paula, onde é 

desenvolvido um excelente trabalho e o ex-prefeito Toninho Bellini. Quero dizer, que também 

sou oriundo da saúde, do qual permaneci dezessete anos trabalhando. São momentos de 

alegria, que vai muito além do trabalho, onde levamos amor, carinho e respeito pelos 

pacientes, são os remédios mais importantes, são doses homeopáticas, que ajudam na 

recuperação daquelas pessoas que ali estão. Sabemos desse grandioso trabalho realizado. Já 

vivenciei essa profissão, e sei o quanto tudo isso é fundamental. É de grande importância para 

Itapira e para nossa Câmara Municipal, vocês estarem aqui hoje, sendo homenageados, pois 

vocês representam a Saúde desse município. Saibam, que nesta noite, deixo aqui, um grande 

abraço e consideração pelo trabalho e dedicação plena à todos vocês, Deus os abençoe. Muito 

Obrigado, felicidades à vocês e seus familiares”. A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. 

MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa Noite Sr. Presidente, nobres colegas, 

componentes da Mesa, homenageados, ex-prefeito Toninho Bellini, Diretores de nossas 

entidades e público presente. Bom, gostaria de dizer que saúde é primordial, onde faltar 

saúde, falta tudo. Hoje, estava adentrando em uma reunião, uma amiga ligou 

desesperadamente precisando de uma vaga na UTI, pois seu esposo teve um infarto, e pensei 

no quanto Deus é maravilhoso, cada um tem sua profissão, que dom maravilhoso este, pra 

cuidar de alguém em um momento tão difícil, é de admirar. É o carinho, amor, atenção, 

cuidado, momentos de alegrias e tristezas. Ninguém faz nada sozinho, a união, força, respeito, 

carinho faz toda diferença. É um dom muito bonito, salvar vidas. Agradeço de coração à todos 

vocês, pelo cuidado com nossos pacientes e cidadãos. Que Deus abençoe todos vocês e seus 

familiares”. A seguir, faz uso da palavra o Secretário Municipal de Saúde de Itapira Sr. 

CLAUDIO ANTONIO SILVESTRIN: “Exmo. Sr. Presidente, Luan Rostirolla, na pessoa 

do qual quero saudar todos que estão presentes. Hoje, não vou falar dos homenageados, e sim, 

pra quem eles prestam os serviços. Simplesmente o Homem. Nós vimos que no momento 

atual de crises, conflitos, necessidades, um ser real está necessitando urgentemente, dos 

incentivos de todas áreas sociais, políticas e religiosas. A luta constante pela sobrevivência, 

tem exigido que o homem seja um artesão e que teça as linhas, nas quais possam viver nos 

tempos modernos. Refletem-se na sua vida, às imagens do presente e do passado. Evoluiu o 

mundo dizem-nos. Avançou a ciência? Questionam outros. Evoluiu a tecnologia, é oque 

dizem. Mas e o homem? Evoluiu o homem? Pergunta a vida. Cada vez mais caminhamos sob 



um clima desumano, é agora que nós precisamos canalizar, todas nossas forças para esse ser 

real, que é o homem. É preciso nascer a lealdade, amizade companheirismo, um 

relacionamento desses seres, que se consideram gigantes, mas que na realidade, são 

minúsculos habitantes deste planeta tão pequenino, diante da imensidão do Cosmos. Está na 

hora de ver o homem, objetivo, causa e efeito de todos nossos empreendimentos e realizações. 

Está na hora de renascer a solidariedade. É isso que esperamos de todos, poder sobre o 

comando de cada um de nós, depois de tantos ensinamentos aprendidos, tantas lições, 

experiências e exemplos do nosso glorioso passado. Erguer a bandeira e utilizar o 

conhecimento adquirido nesses anos todos de vida, para plantar a verdade, bondade e amor. 

Exmo. Sr. Presidente, senhoras e senhores, todos que me ouviram com silêncio e respeito, eu 

respeitosamente lhes digo: Muito Obrigado”. A seguir, faz uso da palavra a Sra. ANERES 

FERNANDES DE MATOS: “Falar o que depois de ouvir a palavra do Presidente da 

Câmara, Secretário da Saúde e demais?! Primeiramente, quero cumprimentar a Mesa e os 

homenageados e parabeniza-los. Agradeço pelo convite. O Presidente da Câmara, falou 

palavras lindas no dia de hoje. O Secretário da Saúde, disse palavras maravilhosas, mas eu 

tenho que falar: Vamos olhar um pouco para esses trabalhadores da saúde Sr. Secretário?! 

Hoje, nós temos que pensar em um plano pra saúde, vamos trabalhar em cima disso. Como 

Diretora Social do Sindicato, vejo muitas vezes, funcionários, colaboradores dos hospitais em 

filas para serem atendidos. Vamos olhar nossa cidade, e aplaudir nossos homenageados, pois 

sem eles nós não somos nada. Saem dos seus lares, para irem trabalhar. Quero agradecer os 

diretores de Itapira. Muito obrigada à todos, agradeço de coração por estar aqui”. A seguir, faz 

uso da palavra o Sr. ADEMIR NANI: “Primeiramente, quero dizer aos homenageados, que 

jamais deixaremos de homenageá-los. Quero agradecer primeiramente o Sr. Presidente Luan 

Rostirolla, vereadores, patrões que aqui se fazem presentes, ex-prefeito Toninho Bellini, 

também nosso parceiro. Boa Noite à todos”. (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, internautas, os funcionários da Casa, e 

declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-

SE ESTA ATA. 
 


