
Ata da 2ª Sessão Solene, realizada aos 27 de Maio de 2010 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 2009/2010. Iniciando a 
Sessão, a Assessoria de Imprensa solicita, para compor a Mesa, a presença do Presidente da Casa, 
PAULO ROBERTO ANDRADE . Isto feito é realizada a chamada de todos os Senhores 
Vereadores para a composição do Plenário. São convidados para compor a Mesa Principal os Srs: 
Antonio Carlos Martins, Vice-prefeito; Carlos Alberto Sartori, vice-presidente; Mauro 
Antonio Moreno, 1º Secretário; Cleber João da Silva Borges 2º Secretário; Flávio Anísio 
Pavinato, ex-vereador; Roseli da Silva Garcia, Presidente do Sinsaúde de Itapira; Carlos 
Cayro, Tesoureiro-geral do Sinsaúde de Campinas; Fernando Odreozola, representando o 
Secretário Municipal de Saúde e Antonio Carlos Gomes, Provedor da Santa Casa de 
Itapira. A seguir, o Assessor de Imprensa 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 ao Vereador, CARLOS ALBERTO SARTORI , para que leia um trecho da 
Bíblia Sagrada. O Sr. Presidente solicita a execução do Hino Nacional. Continuando os trabalhos, 
faz uso da palavra o Sr. Presidente PAULO ROBERTO ANDRADE:  “Gostaria de iniciar 
minhas palavras falando sobre a figura de Anna Néry, que antes do seu posicionamento 
profissional foi uma mulher fantástica e ímpar dentro deste país. A história resumida desta 
pioneira da enfermagem no Brasil foi que após perder seu marido e ter seus filhos convocados 
para a Guerra do Paraguai, em 1864, solicitou ao Governo daquele Estado acompanhá-los. Foi 
deferido o pedido enviando-a junto com o 10º batalhão de voluntários como enfermeira. Ao 
longo da campanha viu falecer um de seus filhos e ali o seu propósito inicial ser rasgado pela 
violência. A história deixa transparecer que ela decidiu inserir-se em uma guerra para poder ficar 
o mais perto possível de seus filhos, que eram oficiais do exército brasileiro. Porém, uma vez 
alojada nos acampamentos e hospitais, se doou por inteiro a ajudar os feridos e pessoas 
vitimadas. Os feitos dessa mulher lhe renderam inúmeras homenagens. Pelo seu caráter, amor e 
incríveis iniciativas seu nome foi marcado para sempre na história deste País. Mas, vale frisar que 
tudo que ela fez foi movido pelo sentimento de amor. As ações de Anna Nery foram de cuidar, 
resguardar, estar presente. E por esses motivos e fatos justifico o brilhantismo deste diploma 
entregue a vocês profissionais da Saúde. Direciono agora minhas palavras especialmente aos 
queridos homenageados desta noite. Primeiro parabenizando-os pelos méritos da conquista dessa 
deferência que lhes confere o povo itapirense através da Câmara Municipal e do Sindicato da 
Saúde. Segundo, enfatizo que não congratulo apenas pelo título, não só pela honraria ou diploma 
que vocês recebem nesta noite. Mas vejo aqui o reflexo de Anna Nery em cada homenageado. 
Óbvio, não da pessoa, mas sim dos sentimentos e ações que a fizeram mulher ímpar, e que 
também fazem de vocês profissionais exemplares. Como trabalhadores da Saúde, vocês lutam 
diariamente pela cura das enfermidades, pela manutenção da vida, cada um em seu setor, cada 
um com sua função. Toda pessoa atendida ou paciente encontra em vocês um porto seguro, onde 
se tornam, muitas vezes praticamente um familiar. Antes de ser referência e alvo de inúmeras 
homenagens, Anna Nery iniciou sua campanha na guerra como mais uma dentre milhares. Da 
mesma maneira vocês são profissionais no meio de tantos outros no dia a dia. Mas não são 
simples pessoas. A meu ver são heróis anônimos, que também fizeram uma opção: militar na área 
da Saúde, abraçando os ensinamentos e os ideais cristãos na plenitude de seus valores, se 
transformaram em agentes multiplicadores da fé, do amor, da esperança, e em bálsamo para a dor 
e o sofrimento de seus irmãos e semelhantes. Por isso ressalto que mais do que merecedores desta 
homenagem, são todos dignos da nossa gratidão, respeito e admiração, pela importância e 
nobreza do trabalho desenvolvido em seus respectivos estabelecimentos. Por justiça, estendo o 
devido reconhecimento aos seus familiares, que os apóiam na superação e perfeito cumprimento 
das complexas tarefas as quais estão sujeitos. 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 à Câmara Municipal, - e penso 
que também em nome dos dirigentes do SinSaúde, - ser extremamente gratificante para todos nós 
reconhecer e agradecer pública e solenemente aos profissionais da Saúde pela relevância dos 
serviços prestados à coletividade itapirense, nas pessoas dos ilustres laureados com o recebimento 
do Diploma Anna Néry, instituído em nossa Casa de Leis pelo Decreto Legislativo 178, 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. E busco outro ponto em que 
posso afirmar que há um pouquinho de Anna Nery em cada um de vocês. Se um dia ela foi à 
guerra e lá cuidou de inúmeros soldados, sendo solidária aos sentimentos e dor alheia, hoje são 
vocês quem recebem inúmeros batalhadores da nossa realidade, do nosso dia-a-dia, ferido muitas 
vezes por lesões que nem sempre são só físicas. Vocês são em muitas oportunidades os únicos a 
nos verem em momentos de fraqueza, e os primeiros a nos ajudar a levantar. Guardadas as 
devidas proporções das diferenças existentes entre os tempos de guerra e os tempos de paz, o 
exemplo de Anna Néry se perpetua e se multiplica no trabalho de cada homenageado desta noite, 
e de seus colegas de profissão. Agradeço, por fim, na pessoa da presidente em exercício do 
SinSaúde de Itapira, a querida, Roseli Garcia, às suas companheiras 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. 
Vocês receberão hoje uma singela honraria que além de levar o nome de Anna Nery, carrega o 
reflexo de seu caráter, ações, fé, carinho e amor. Enfatizo que o mais importante não é o material 
físico que vocês levarão para casa. Entendam esta homenagem como um paralelo. Pois se Anna 
Nery foi digna da gratidão de um país, nós do poder público Itapirense, povo desta cidade, região 
e Sindicato da saúde também somos gratos a vocês. Parabéns a todos, e meu muito obrigado.” A 
seguir, faz uso da palavra o  Vice-Prefeito Sr. ANTONIO CARLOS MARTINS:  “Prezado 
presidente da Câmara Municipal de Itapira, Sr. Paulo Roberto Andrade, prezados vereadores, 
prezada Roseli Garcia, presidente da SinSaúde, em cuja pessoa saúdo os demais membros da 
Mesa, boa noite. Gostaria de dizer que sinto-me satisfeito e orgulhoso em ter recebido o convite 
para participar da solenidade de premiação ao pessoal da Saúde. Faço com imensa satisfação ao 
mesmo tempo em que represento a pessoa do Sr. Prefeito Municipal. Acredito que o Prefeito 
Municipal já esteja voltando do município de São Paulo, onde o mesmo foi assinar um convênio 
com o Governo do Estado de São Paulo. Gostaria de dizer que quando Deus nos criou a sua 
imagem e semelhança, o mesmo quis que vivêssemos em santidade respeitando os nossos 
semelhantes. Deus também nos concedeu o livre arbítrio. Com o tempo, através de Moisés, Deus 
nos concedeu a constituição divina composta por dez mandamentos. Tal constituição divina é 
feita de cláusulas pétrias, ou seja, não podem ser modificadas. Portanto, dentro da convivência de 
cada um de nós, dentro de nossa comunidade, respeitando os nossos semelhantes, tenho comigo, 
dentre todas as profissões importantes, que o pessoal da Saúde é a mais sensível, pois quando 
necessitamos da prevenção nos encarregamos de solicitar apoio à vocês. Portanto, vocês, através 
da administração, apoio e enfermagem, dispõem sustentação aos momentos mais difíceis de cada 
membro de nossa comunidade. Particularmente possuo um carinho muito especial em relação a 
vocês, pois em um determinado momento muito difícil de minha vida necessitei da ajuda do 
pessoal da enfermagem, desde os mais variados níveis de nosso município, Campinas ou São 
Paulo. Desse modo possuo um profundo respeito e agradecimento à todos vocês. Gostaria, neste 
instante, de parabenizá-los pela escolha através de seus colegas. Gostaria também de parabenizar 
os Hospitais e entidades onde vocês trabalham. Com certeza, independente da administração de 
cada uma de nossas entidades ou Hospitais situados em nosso município, sem dúvida alguma, as 
coisas somente andarão bem, pois os mesmos possuem a colaboração de cada um de vocês. É a 
somatória do trabalho de cada um de nós que faz com que a nossa comunidade tenha um corpo de 
Saúde muito bem organizado e atencioso. Aliás, na condição de Vice-Prefeito, quando saio às 
outras cidades afora, pude constatar que Itapira tem recebido elogios, pois muitas pessoas já 
passaram por nosso município. Há um ditado que no Sul de Minas as ambulâncias não estão 



voltadas para Pouso Alegre e sim para Itapira. Portanto, Itapira é bem vista por esse pessoal. 
Gostaria de cumprimentar a cada um de vocês, porque trabalhamos para a nossa sobrevivência e 
de nossos familiares. Acredito que devemos passar algo mais do que isso que propusemos a fazer. 
Com certeza vocês fazem isso. Não se esqueçam que a cada dia Deus nos disponibiliza uma nova 
página no livro da existência. Aquilo que ali colocarmos, correrá por nossa conta. Com certeza 
vocês estão escrevendo coisas lindas e brilhantes, atendendo a nossa comunidade com muito 
carinho e zelo. Parabéns a todos vocês e seus familiares pela merecida homenagem. Muito 
obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a Sra. ROSELI DA SILVA GARCIA:  “Boa noite 
senhores vereadores, Sr. Vice-Prefeito, demais autoridades, público presente. Gostaria de 
agradecer a presença de todos. Gostaria de ratificar as palavras do nobre Sr. Vice-Prefeito, 
Antonio Carlos Martins e presidente da Câmara Municipal de Itapira, Sr. Paulo Roberto Andrade, 
para homenagear os nossos colegas em nível total. Venho à esta tribuna para dizer que quando 
deixamos a nossa casa, conseqüentemente formamos uma segunda família dentro das entidades 
de Saúde para atender os nossos pacientes. Muitas vezes esquecemos de nossa dor, angústia e 
dificuldade para sanar as enfermidades de nossos semelhantes. Isso é muito lindo, pois é uma 
pessoa que se submete e possui vontade de ajudar o próximo. Acredito que uma profissão dessas 
não é apenas um trabalho e sim um sacerdócio. Então, acredito que todos esses fatores devem ser 
levados em consideração, pois é de relevante importância para o nosso município. Essa 
homenagem é muito pouca em relação ao que realmente vocês merecem, quer sejam os 
integrantes do pessoal administrativo, apoio ou enfermagem. Dentro das entidades de Saúde essa 
dádiva significa uma corrente. Somos uma família encarregada em atender outras famílias que 
estão necessitando o nosso apoio. Parabéns à todos. Gostaria de agradecer por tudo o que vocês 
fazem pela nossa sociedade.” O Sr. Presidente informa que entregará o Diploma Anna Nery aos 
profissionais da área da Saúde, na ordem elencada no Decreto Legislativo 222/2010. 
Primeiramente, o Sr. Presidente convida três vereadores para entregarem os diplomas Anna Nery 
aos profissionais da Clínica de Repouso Itapira: José Roberto Duzzo; Sra. Josefina Alves e Sr. 
Agilson Reis.  (Aplausos) Ato seguinte, o Sr. Presidente convida três vereadores para entregarem 
os diplomas Anna Nery aos profissionais da Fundação Espírita Américo Bairral: Sra. Celisa 
Aparecida Baldassini Samora;  Sr. Jurandir Pereira dos Santos Pacheco e Sra. Vânia Regina 
Padavini P. Semolini. (Aplausos). Ato conseguinte, o Sr. Presidente convida três vereadores para 
entregarem os diplomas Anna Nery aos profissionais da Casa de Repouso Allan Kardec: Sra. 
Cláudia Helena de Haro Boretti; Sra. Vanilde Benedita da Costa e Sra. Jandira Aparecida de 
Moraes Cipolla. (Aplausos). A seguir, o Sr. Presidente convida três vereadores para entregarem 
os diplomas Anna Nery aos profissionais da Santa Casa de Misericórdia de Itapira:  Sr. Aldo 
Piva Filho; Sra. Neusa Aparecida Domingues Custódio e Sra. Maria Helena Belline Torres. 
(Aplausos).  Prosseguindo, o Sr. Presidente convida três vereadores para entregarem os diplomas 
Anna Nery aos profissionais do Hospital Municipal de Itapira:  Sra. Gláucia Gomes de Lima; 
Sr. Arnaldo Consorti e Sra. Magnânia Cristiane Pereira da Costa.  (Aplausos) Continuando, o Sr. 
Presidente convida três vereadores para entregarem os diplomas Anna Nery aos profissionais do 
Lar São Vicente de Paulo: Sra. Flávia Tofanello de Almeida; Sr. José Carlos Vieira e Sr. Carlos 
Roberto Barbosa. (Aplausos) Finalizando, o Sr. Presidente convida três vereadores para 
entregarem os diplomas Anna Nery aos profissionais da Clínica de Repouso Santa Fé: Sra. 
Cláudia Helena Nascimento da Silva; Sra. Viviane Graciele Gomes da Silva; Sra. Fabiana 
Aparecida Furtuoso. (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra a Sra. ROSELI DA SILVA 
GARCIA:  “É com grande satisfação que gostaria de agradecer a empresa Lowell Cosméticos, 
pois a mesma colaborou em homenagear os funcionários da área da Saúde. Muito obrigado.” 
Encerrando a Sessão, o Sr. Presidente agradece em nome de todos os senhores vereadores as 
honrosas presenças das dignas autoridades, dos ilustres homenageados e seus familiares, dos 
representantes da imprensa, funcionários da Casa e do público presente e declara encerrado os 
trabalhos desta Sessão Solene. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 


