
Ata da 1ª Sessão Solene, realizada aos 20 de Maio de 2022 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 2021/2012. Iniciando a Sessão, o Assessor de 

Relações Públicas solicita, para compor a Mesa, a presença da Presidente da Casa, ELISABETH 

DONISETE MANOEL. São convidados para compor a Mesa Principal os Edis: 1ª Secretária; 

Maísa Gracinda Fernandes, 2º Secretário; André Luis Siqueira. Isto feito é realizada a chamada 

dos  Senhores Vereadores para a composição do Plenário. Carlos Alberto Sartori, Carlos 

Donisete Briza, Fábio Galvão dos Santos, Leandro Henrique Sartori, Luan dos Santos 

Rostirolla e Luis Hermínio Nicolai. A seguir, para complementar a Mesa Principal, o Assessor de 

Relações Públicas solicita as honrosas presenças do Vice-prefeito Municipal Sr. Mário da 

Fonseca, Sr. Ademir Aparecido Nani, Presidente do Sindicato da Saúde de Campinas Subsede 

em Itapira, Sr. Vladen Vieira, Secretário de Saúde. 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, a Sra. Presidente, invocando a 

proteção de Deus, declara aberto os trabalhos da 1ª Sessão Solene de 2022, na qual representando 

povo itapirense nesta Câmara Municipal, procederá em conjunto com o Sindicato da Saúde de 

Campinas e Região a outorga do Diploma “Anna Néry” aos profissionais da Saúde que obtiveram 

destaque no desempenho de suas nobres e essenciais funções, e solicita a Vereadora Maísa 

Gracinda Fernandes para que leia um trecho da Bíblia Sagrada. Ato contínuo, a Sra. Presidente 

solicita a execução do Hino Nacional. A seguir a Sra. Presidente diz o seguinte: Dignas autoridades 

já citadas pelo Cerimonial, excelentíssimos membros da Mesa Diretora: Sr. Nani, Sr. Vladen, Sra. 

Vereadora Máisa, Sr. Mário, Sr. André. Excelentíssimos Vereadores: Sr. Carlinhos Sartori, 

Sr. Fábio Galvão, Sr. Luan, Sr. Leandro e Sr. Mino. "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 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. 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 do presidente do SinSaúde de Itapira, nosso querido 

Ademir Nani, aos seus companheiros de Diretoria Tina, 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 obrigada!”Gostaria de estender um pouco mais, e peço para que todos fiquem em pé, e 

elevemos o nosso coração e o nosso pensamento a Deus e façamos uma oração: Escutai Senhor a 

minha oração. Santificai as enfermeiras, enfermeiros, técnicos, técnicas, auxiliares, auxiliares 

fisioterapeutas, e todos da área da saúde que estão se empenhando na arte da cura dos doentes, e na 

prevenção de doenças e dores. Fortalecei-os em corpo e alma, e abençoe o trabalho deles para que 



possam dar conforto para aqueles, por quem seu filho se fez homem. Viveu na terra, curou os 

doentes, sofreu, e morreu na cruz. Senhor meu Deus, olhai por todos os profissionais da saúde. Aqui 

vai a minha mensagem de carinho. Parabéns a todos! Podemos nos assentar. Semana passada 

estivemos em São Paulo a convite do Sindicato aqui de Itapira, e lá pudemos conversar bastante, 

tinha bastante deputados e pessoas do mais alto escalão da política, então dia 04 de maio vai ficar 

na história, porque foi uma data que foi aprovado para melhorar o salário do pessoal da saúde, da 

enfermagem. E lá pedimos que Deus abençoe a cabeça dos políticos maiores, porque nós ganhamos, 

mas ainda não levamos. Esperamos que eles olhem por nós, e eu falo nós, porque também pertenço 

à classe, hoje sou aposentada, então eu peço a Deus que esteja com cada político lá, e que eles 

acabem votando ao nosso favor. Agradeço a presença de todos! A seguir, o Assessor de Relações 

Públicas 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 da Sra. Presidente Elisabeth Donisete Manoel e do Sr. Ademir 

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

Sra. Elisabeth Donisete Manoel, juntamente com os Srs. Luis Hermínio Nicolai e Ademir 

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

Santa Casa de Misericórdia de Itapira, Sra. Silvia Andreia da Silveira Belinello. (Aplausos). 

Do mesmo modo, o cerimonial solicita ao Vereador Sr. Luan dos Santos Rostirolla, juntamente com 

os Srs. Elisabeth Donisete Manoel e Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma 

ao funcionário do setor de Administração da Santa Casa de Misericórdia, Sr. Rafael Aparecido 

Borges. (Aplausos). Ato contínuo, o cerimonial solicita ao Vereador Sr. Leandro Henrique Sartori, 

juntamente com os Srs. Elisabeth Donisete Manoel e Ademir Aparecido Nani, para que façam a 

entrega do diploma a funcionária de Apoio da Santa Casa de Misericórdia de Itapira, Sra. Roseli 

de Souza. (Aplausos). A seguir, o cerimonial solicita para que o Vereador Sr. Fábio Galvão dos 

Santos, juntamente com os Srs. Elisabeth Donisete Manoel e Ademir Aparecido Nani, para que 

façam a entrega do diploma a funcionária do setor de Enfermagem da Fundação Espírita Américo 

Bairral, Sra. Zilda Donisete Martins. (Aplausos). Do mesmo modo, o cerimonial solicita ao 

Vereador Sr. Carlos Donisete Briza, juntamente com os Srs. Elisabeth Donisete Manoel e Ademir 

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

Fundação Espírita Américo Bairral, Sr. Cesar Martins Garcia. (Aplausos). Ato contínuo, o 

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

Donisete Manoel e Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma a funcionária de 

Apoio da Fundação Espírita Américo Bairral, Sra. Zoraide Aparecida Momesso Curti. 

(Aplausos). A seguir, o cerimonial solicita para que a Vereadora Sra. Maísa Gracinda Fernandes, 

juntamente com os Srs. Elisabeth Donisete Manoel e Ademir Aparecido Nani, para que façam a 

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

Eduardo Coelho. (Aplausos). Do mesmo modo, o cerimonial solicita ao Vereador Sr. André Luis 

Siqueira, juntamente com os Srs. Elisabeth Donisete Manoel e Ademir Aparecido Nani, para que 

façam a entrega do diploma a funcionária do setor de Administração do Lar São Vicente de Paulo, 

Sra. Vilma dos Santos. (Aplausos). Ato contínuo, o cerimonial solicita ao Secretário Municipal de 

Saúde Sr. Vladen Vieira, juntamente com os Srs. Elisabeth Donisete Manoel e Ademir Aparecido 

Nani, para que façam a entrega do diploma a funcionária de Apoio do Lar São Vicente de Paulo, 

Sra. Maria de Fátima Ortolan Viola. (Aplausos). A seguir, o cerimonial solicita para que o 

Vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai, juntamente com os Srs. Elisabeth Donisete Manoel e Ademir 

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

Casa de Repouso Allan Kardec, Sra. Karen Lavínia Teixeira. (Aplausos). Do mesmo modo, o 

cerimonial solicita ao Vereador Sr. Luan dos Santos Rostirolla, juntamente com os Srs. Elisabeth 

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

setor de Administração da Casa de Repouso Allan Kardec, Sra. Mônica Regina de Abreu. 

(Aplausos). Ato contínuo, o cerimonial solicita ao Vereador Sr. Leandro Henrique Sartori, 

juntamente com os Srs. Elisabeth Donisete Manoel e Ademir Aparecido Nani, para que façam a 



entrega do diploma a funcionária de Apoio da Casa de Repouso Allan Kardec, Sra. Fátima 

Aparecida Mendonça de Moraes (Aplausos). A seguir, o cerimonial solicita para que a Vereadora 

Sra. Elisabeth Donisete Manoel, juntamente com os Sr. Ademir Aparecido Nani, para que façam a 

entrega do diploma a funcionária do setor de Enfermagem do Hospital Municipal de Itapira, Sra. 

Roseneide de Oliveira Pavinato. (Aplausos). Do mesmo modo, o cerimonial solicita ao Secretário 

de Saúde Sr. Vladen Vieira, juntamente com os Srs. Elisabeth Donisete Manoel e Ademir 

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

Municipal de Itapira, Sra. Sheila Cristina Dionisio (Aplausos). A seguir a Sra. Presidente, 

entrega ramalhete a Sra. Tina Rodrigues Diretora do Sindicato da Saúde de Itapira. Após a entrega 

dos diplomas e láureas aos homenageados, faz uso da palavra o Secretário de Saúde Municipal Sr. 

VLADEN VIEIRA: “Boa noite a todos! Em nome da Presidente dessa Casa de Leis, quero 

cumprimentar a todos os nossos representantes vereadores, e em nome do nosso Vice-Prefeito 

cumprimentar a todos os demais presentes, principalmente os nossos queridos homenageados. 

Procurar ser breve e bem sucinto. Eu entendo a saúde como um sistema, como uma máquina onde 

todas as peças tem importância fundamental independente do tipo, como se fosse um motor. Um 

motor é composto por diversas peças, basta uma peça falhar para que todo o motor falhe. E assim é 

a saúde. Profissionais da enfermagem são profissionais fundamentais nesse sistema. Tem uma frase 

muito conhecida que diz “O médico cuida da doença, a enfermagem do doente”. É na enfermagem 

que nós encontramos a humanização do atendimento a saúde a nossa população. Esses profissionais 

representam muito bem o espírito de Anna Néry, porque talvez por curiosidade, Anna Néry foi à 

primeira enfermeira se alistar para cuidar de combatentes na década de 40, por isso esse nome ficou 

marcado. Então em nome dos profissionais de saúde, que receberam o diploma Ana Nery, meus 

parabéns, vocês foram fundamentais nesse momento de pandemia que nós passamos, e com certeza 

continuarão sendo fundamentais durante todo o trabalho, do cuidado a saúde com a nossa 

população. Muito obrigado a todos!” A seguir faz uso da palavra o Sr. ADEMIR NANI: 

“Primeiramente boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de começar homenageando com um minuto 

de silencio, e que todos se pusessem em pé por gentileza. Essa homenagem a gente vai prestar para 

aqueles que se foram no cuidado. Eu acho que é merecidamente, e nós somos guerreiros, porque 

estamos na luta contra esse maleficio que aí esta. Obrigado a todos. Bem, nominado aqui as 

autoridades presente, eu tenho que agradecer já que a Presidente nominou todos que aqui se fazem 

presente. E em nome dessa Presidente eu vou só fazer agradecimento. Agradecer em nome da 

Presidente todos os vereadores presente. Em seguida eu quero agradecer os homenageados que 

estão na luta e são guerreiros eternos, tem cuidado da saúde, vocês que são a máquina que fazem 

andar, e são necessários na saúde. Essa justa homenagem faz jus, e estão representando 50% que lá 

ficaram tocando a máquina. Em seguida os gestores, no reconhecimento em tudo aquilo que vocês 

prestam para cuidar da vida humana. Isso é muito importante. Então eu só vou agradecer nesse 

sentido. Após essa homenagem a gente vai continuar a homenagem com a recepção merecidamente 

e nós merecemos. Obrigado! ”A seguir, faz uso da palavra o Vice-prefeito Sr. MÁRIO DA 

FONSECA: “Presidente Elisabeth Manoel, Presidente do SinSaúde de Itapira Ademir Nani, 

Secretário Municipal de saúde Vladen Vieira, Vereadores aqui presente, homenageados, público 

que nos honra com a sua presença. Essa noite que eu julgo ser um dos eventos mais importantes do 

nosso município. Sempre achei quando fui vereador nessa Casa de Leis, como secretário nas outras 

duas administrações do Toninho Bellini. Eu sempre participei desse evento. Sempre tive um carinho 

muito especial, porque sempre achei e sempre admirei a importância que é o profissional de saúde 

dentro da sociedade que vivemos. O profissional de saúde não tem dia, não tem hora e ele tem que 

estar sempre atendendo bem. E infelizmente nós fomos surpreendidos por uma pandemia. Essa 

pandeia trouxe muita morte, muita coisa ruim, muita mudança na nossa vida que nós nunca 

esperávamos passar. Mas ela também trouxe um lado muito bom.  Que foi mostrar a todos a 

importância que é o profissional de saúde na nossa sociedade. Como ele é importante, porque no 

momento que todos ficaram em casa se protegendo do vírus, o profissional de saúde não pode fazer 

isso. Ele ia todo dia trabalhar. E hoje ao assumirmos a prefeitura nós enfrentamos os piores 

momentos da pandemia na atual gestão. Nós pudemos ver o profissional de saúde exausto, porque 



ele ficou dois anos praticamente sem férias, sem descanso, trabalhando na linha de frente da 

pandemia. Então mais do que nunca, hoje essa homenagem, essa noite, ela é muito importante, 

porque ela vem fazer justiça, ela vem reconhecer ainda mais a importância do trabalho que tem o 

profissional de saúde. Hoje nós temos um número pequeno de homenageados, lógico, nós não 

poderíamos homenagear a todos, mas eu tenho certeza que cada homenageado aqui esta 

representando e representando muito bem todos aqueles que trabalham diuturnamente cuidando da 

nossa saúde, e cuidando da nossa gente.  Recentemente Presidente Beth, nós tivemos o prazer de 

realizar aqui no Museu de História Natural aqui no Parque Juca Mulato, a 1ª Conferencia Municipal 

de Saúde Mental aqui da nossa cidade. Fomos abrilhantados como sempre por uma palestra, por 

uma explanação do psicólogo do Zago. E muito me chamou a atenção porque o Zago falou assim: – 

Olha Itapira lá trás, recentemente em um primeiro momento foi muito conhecida, nós tivemos aqui 

da nossa terra o Capitão Bellini que foi o primeiro atleta a levantar a taça do mundo, um gesto que 

eternizou que rompeu fronteiras. Depois disso a nossa cidade teve outro episódio, que foi a Lei 

Fronteiras, E esse episódio foi a excelência do tratamento de saúde mental, que começou lá com o 

Américo Bairral. E hoje nós temos representantes aqui. E eu falo isso porque essa excelência do 

Bairral na saúde mental, fez com que as demais instituições acompanhassem isso. Muitas pessoas 

vieram para Itapira, por causa, do Bairral, para fazer um tratamento e aqui ficaram, criaram, 

constituíram famílias, e as demais instituições de saúde foram obrigadas a acompanhar isso, e 

seguiram esse nível de excelência. A nossa cidade tem hoje todas as instituições de saúde em um 

nível muito bom de excelência, atendimento. Lógico, temos os problemas, temos os defeitos como 

em tudo. Mas nós também ouvimos muito elogio. E muitas pessoas que comparam com outra 

cidade que vem de fora, elogiam o atendimento, a importância que é a saúde da nossa cidade. E não 

falo aqui como político: Olha a saúde é boa por causa disso e daquele político. Não! Eu tenho 

humildade suficiente, e tenho certeza que se o Prefeito Toninho Bellini aqui estivesse, reconheceria. 

A nossa saúde é uma saúde boa, é uma saúde exemplar graças aos profissionais que trabalham no 

dia a dia das instituições de saúde da nossa cidade. Por isso Ademir, eu digo sempre que aqui é 

muito importante, mas o sindicato é um grande parceiro nosso. A prefeitura de Itapira esta de portas 

abertas para todas as reivindicações e pedidos do sindicato. Lembro nas gestões do Prefeito 

Toninho, que ele concedeu um terreno para construção de um clube e estamos firmes nesse 

propósito, vocês podem contar conosco no que for permitido, no que for possível, nós vamos 

ajudar, porque o profissional trabalhador da saúde merece isso e muito mais. Então quero agradecer 

aqui a oportunidade, e parabenizar a todos mais uma vez. Muito obrigado e uma boa noite a todos!” 

A seguir, faz uso da palavra a Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: Pegando um 

ganchinho na fala do nosso vice... O pessoal merece sim Mário, merece muito mais. Eu trabalhei na 

área da saúde por 35 anos na UBS Vila Ilze sábado, domingo e feriado eu fazia hora extra, e tive a 

honra e privilégio, eu já conhecia a Rose, mas aí a gente engrenou ainda mais a nossa amizade. A 

UBS é assim, você não faz o atendimento imediato né? Hoje em dia se coloca soro, fazem outras 

coisas assim, mas antes era só no pronto socorro. E eu fui cair no pronto socorro com a Rose. Então 

a Rose foi uma das que me ensinou a colocar soro, e fazer uma porção de coisas. Puxa vida, como 

foi bom né Rose?! E ali tivemos amizade com outras pessoas, que como disse o Mário, acabou 

morrendo por conta da covid e a gente trás esse pessoal ainda no coração. E em especial eu 

agradeço muito a Rose, porque hoje eu posso jogar injeção de longe assim que pega. Tenho a maior 

confiança nessa pessoa maravilhosa, que vem lá do outro lado da nossa cidade, assim como outros 

profissionais que sai de um serviço e vai para o Bairral, vai para a Santa Casa, vai para Campinas, e 

a gente quer muito sim acertar o piso salarial desse pessoal. Assim como Mário, é um compromisso 

meu, e acredito que você também de coração e de cada vereador aqui, nós vamos sim correr para 30 

horas do pessoal e isso é fato, eu quero. Nós queremos né Rose? Poxa vida! Nós queremos também 

ser reconhecidos, é um plano nosso, que são planos de cargos e carreira e não entra nessa Casa só 

para uma categoria, de jeito nenhum, esta gravado aqui no meu coração e aqui ó. Eu quero e vou 

exigir isso, e tenho certeza que os vereadores vão assinar tudo junto, porque é um querer e assim 

como a saúde, todo o funcionalismo publico merece. E aí eu termino a nossa fala, porque acho que 

esta todo mundo com vontade de ir lá para o Clube de Campo Santa Fé. Então eu agradeço a 



presença de 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. 
 


