
Ata da 2ª Sessão Solene, realizada aos 26 de Maio de 2011 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 2010/2011. Iniciando a 
Sessão, a Assessoria de Imprensa solicita, para compor a Mesa, a presença do Presidente da 
Casa, MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO . 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; Luis Hermínio Nicolai, 1º 
Secretário; Antonio Orcini 2º Secretário; Dr. Vladen Vieira, Secretário Municipal de 
Saúde de Itapira; Ademir Aparecido Nani, Presidente do SinSaúde de Itapira; Dr. 
Antonio Carlos Martins, Vice-Prefeito de Itapira e Edison Laercio de Oliveira, 
Presidente dos Empregados e Estabelecimentos de Saúde do Estado de São Paulo. 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, ANTONIO ORCINI , para que leia um trecho da 
Bíblia Sagrada. Isto feito, o Sr. Presidente solicita a execução do Hino Nacional. A seguir, o 
cerimonial faz a leitura dos Ofícios: Hélia Regina Pichotano: Manifestação de 
agradecimento e justificativa de ausência da outorga do Diploma Ana Nery aos funcionários 
da Saúde. Padre Candido Eduardo da Costa: Manifestação de agradecimento e justificativa 
de ausência da outorga do Diploma Anna Nery aos funcionários da Saúde que se destacaram 
no biênio de 2010/2011. Igreja Católica Apostólica Brasileira; Paróquia Divino Espírito 
Santo e São Carlos do Brasil: Justificativa de ausência do Padre Pedro Paulo Teixeira Roque 
e designação do Sr. Emídio Alberto Mendes para representação do mesmo. Continuando os 
trabalhos, faz uso da palavra o Sr. Presidente MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES 
FILHO:  “Dignas autoridades citadas pelo cerimonial, excelentíssimos membros da Mesa 
Diretora, excelentíssimos senhores vereadores, dignos e ilustres homenageados, profissionais 
que por força da capacitação individual, dedicação no desempenho de suas nobres 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, ouvintes da Rádio Clube e internautas que acompanham esta 
solenidade pelo portal da Câmara Municipal. Boa noite a todos. Primeiramente gostaria de 
agradecer a oportunidade, junto deste Poder Legislativo e em parceria com o SinSaúde - 
subsede de Itapira, de podermos nesta noite especial agraciar estes profissionais da Saúde 
pelos relevantes serviços prestados a nossa comunidade. Fazemos isto com enorme alegria e 
satisfação. Faz-se necessário enfatizar que muitos discursos já foram feitos em solenidades 
anteriores exaltando merecidamente cada homenageado que já foi digno de receber o diploma 
Anna Nery. Muitas palavras já foram proferidas por aqueles que usaram desta tribuna para 
exaltar o trabalho de cada um de vocês, através de tantos outros homenageados nesta Casa, os 
colocando no lugar de merecedores da já citada honraria, e da mesma forma mostrando 
gratidão por tudo que fizeram e fazem pelo nosso povo todos os dias. Vários paralelos já 
foram traçados entre a história de vida da grande enfermeira Anna Nery e essa homenagem, 
mostrando que vocês formam um reflexo da nobreza dessa mulher e da natureza da profissão. 
Eu, por outro lado, gostaria de mostrar por meio de duas palavras que não existe necessidade 
de paralelos, pois há uma identidade tomada por vocês idêntica à da grande enfermeira 
exaltada em todo país. E esse retrato é maior que qualquer projeção de reconhecimento, pois 
na verdade é intrínseco, ou seja, o que havia em Anna Nery há também em vocês. Essas duas 
palavras são: devoção e vocação. A devoção, por definição é ato de dedicar-se. E a vocação é 



aptidão, ato de chamar, no sentido de atender o chamado, e, em alguns dicionários, descrito 
até como sinônimo de predestinação. Tenho para mim que na área da Saúde, é impossível ser 
um bom profissional sem essas duas virtudes. Para tanto, Anna Nery movida pelo amor aos 
seus filhos provocou um chamado, convocando-se para a guerra, vendo inclusive a morte de 
seus familiares, mas mesmo assim com respeito e dedicação à profissão continuou a atender 
os desconhecidos que chegavam clamando por socorro. Teve devoção e vocação. Vocês não 
foram à nenhuma guerra, mas travam uma todos os dias. Ninguém os obrigou a se tornarem 
um profissional da Saúde. Porém, tenho a certeza de que de formas diferentes a vocação foi 
despertada em vocês. Vejo que cada um atendeu ao chamado para socorrer àqueles que 
necessitam de ajuda, de atendimento e sabemos que em muitas vezes simplesmente de calor 
humano nas horas difíceis da enfermidade. Na maioria das vezes, como Anna Nery, vocês não 
tratam de familiares. Mas exercem com enorme amor a profissão pela cura das enfermidades, 
cada um em seu setor, cada um com sua função. São referendados hoje pela competência e 
dedicação com que executam seus ofícios, ou seja, possuem devoção ao atendimento e ajuda 
ao próximo. Estão aí, em vocês, as duas virtudes básicas que moveram Anna Nery. Assim, 
como essa mulher, vocês são heróis, e deixam de ser anônimos esta noite por meio desta 
singela homenagem, referendada pelos vereadores representantes da população itapirense, 
Sindicato da Saúde e principalmente pelos seus colegas de trabalho. Por isso ressalto que mais 
do que merecedores desta homenagem, são todos dignos da nossa gratidão, respeito e 
admiração, pela importância e nobreza da atividade desenvolvida em seus respectivos locais 
de trabalho. Por justiça, estendo este devido reconhecimento aos seus colegas e familiares, 
que os apóiam na superação e cumprimento das complexas tarefas as quais estão sujeitos. 
Uma homenagem como esta é muito pequena frente a tudo que vocês fazem diariamente, 
então tomem este evento e honraria como gratidão em nome do nosso povo por tudo aquilo 
que vocês fazem, que se sujeitam, pelo que sacrificam e pelo que nos proporcionam. Afirmo 
que é extremamente gratificante, e aí falo em nome de todos os vereadores e certamente do 
SinSaúde, reconhecermos publicamente a relevância dos serviços prestados à coletividade 
itapirense, nas pessoas dos ilustres laureados com o recebimento do Diploma Anna Nery, 
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. Agradeço a pessoa do presidente do 
SinSaúde de Itapira, Sr. Ademir Aparecido Nani, os 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. Vocês receberão hoje uma singela 
honraria que além de levar o nome de Anna Nery, carrega ainda nossa gratidão, e, que na 
verdade, é um reflexo de vocês mesmo. Por tudo que disse, espero que entendam que para 
nós, vocês não são nem um pouco diferentes de Anna Nery que nomeia a honraria desta noite. 
Vocês não foram à guerra de trincheiras, mas se alistaram para a batalha diária em defesa da 
manutenção da vida. Peço licença agora para rapidamente desviar a palavra dos 
homenageados, mas não sair do assunto. Seria impossível, numa data como a de hoje, não 
citar a memorável itapirense Maria Galdi Terra, falecida no último dia 22 de maio com 100 
anos de idade. Essa mulher, como Anna Nery, esteve na Guerra. Atendeu inúmeros soldados 
na Santa Casa de Misericórdia de Itapira durante a revolução de 1932 quando trincheiras 
foram cravadas ao entorno de nossa cidade. Era a última enfermeira viva de Itapira que fez 
parte deste importante acontecimento da história de nossa cidade, estado e País. Assim, peço a 
todos, como forma de exaltar essa guerreira de nossa cidade, uma salva de palmas em 
celebração a tudo que Maria Galdi Terra fez em vida, e por tudo que ela nos deixou, como 
ensinamentos, legado de sabedoria, bondade, e, como vocês, dedicação e devoção, como fez 



Anna Nery para o Brasil e como faz os homenageados desta noite pela nossa querida Itapira. 
Parabéns a todos e boa noite. Ato contínuo, o Sr. Presidente informa que entregará o Diploma 
Anna Nery aos profissionais da área da Saúde, na ordem elencada no Decreto Legislativo 
239/2011. Primeiramente, o Sr. Presidente solicita a presença do Sr. Ademir Morelli , 
representante da Clínica de Repouso Itapira, no plenário. A seguir, o Sr. Presidente solicita 
ao vereador Sr. Cleber João da Silva Borges para que faça a entrega do diploma ao 
funcionário do setor de Administração, Sr. João Adorno Neto. (Aplausos). Do mesmo modo, 
esta presidência solicita ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho para que faça a entrega do 
diploma a funcionária do setor de Apoio, Sra. Maria Helena de Moraes Resende. 
(Aplausos). Ato contínuo, o Sr. Presidente solicita ao Vereador Sr. Antonio Orcini para que 
faça a entrega do diploma a funcionária de Enfermagem, Sra. Roseane Rosa Barbosa. 
(Aplausos). Isto feito, o Sr. Presidente solicita ao representante da instituição para que 
proceda a entrega do presente ou mimo aos três homenageados. (Aplausos). A seguir, o Sr. 
Presidente solicita a presença do Sr. Jair Galli , representante da Fundação Espírita 
Américo Bairral , no plenário. A seguir, o Sr. Presidente solicita ao vereador Sr. Mauro 
Antonio Moreno para que faça a entrega do diploma a funcionária do setor de Administração, 
Sra. Dalzira da Silva. (Aplausos). Do mesmo modo, esta presidência solicita ao Vereador Sr. 
Luis Henrique Ferrarini para que faça a entrega do diploma ao funcionário do setor de Apoio, 
Sr. Luis Carlos Scarabel. (Aplausos). Ato contínuo, o Sr. Presidente solicita ao Vereador Sr. 
Rodnei Semolini para que faça a entrega do diploma ao funcionário de Enfermagem, Sr. 
Juraci Tellini . (Aplausos). Isto feito, o Sr. Presidente solicita ao representante da instituição 
para que proceda a entrega do presente ou mimo aos três homenageados. (Aplausos). A 
seguir, o Sr. Presidente solicita a presença da Sra. Claudia Helena, representante da Casa de 
Repouso Allan Kardec, no plenário. A seguir, o Sr. Presidente solicita a vereadora Sra. 
Sônia de Fátima Calidone dos Santos para que faça a entrega do diploma a funcionária do 
setor de Administração, Sra. Juliana Rabechini. (Aplausos). Do mesmo modo, esta 
presidência solicita ao Vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai para que faça a entrega do diploma 
a funcionária do setor de Apoio, Sra. Lídia Catarino Pereira. (Aplausos). Ato contínuo, o Sr. 
Presidente solicita ao Vice-Prefeito Sr. Antonio Carlos Martins para que faça a entrega do 
diploma ao funcionário de Enfermagem, Sr. Rogério Aparecido Codogno. (Aplausos). Isto 
feito, o Sr. Presidente solicita a representante da instituição para que proceda a entrega do 
presente ou mimo aos três homenageados. (Aplausos). A seguir, o Sr. Presidente solicita a 
presença da Sra. Maria de Lourdes Piva, representante da Santa Casa de Misericórdia de 
Itapira , no plenário. A seguir, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Edson Laércio de Oliveira para 
que faça a entrega do diploma a funcionária do setor de Administração, Sra. Maria Antonia 
Grosso Prete. (Aplausos). Do mesmo modo, esta presidência solicita ao Vereador Sr. Carlos 
Alberto Sartori para que faça a entrega do diploma a funcionária do setor de Apoio, Sra. 
Cleide Tereza Delalana. (Aplausos). Ato contínuo, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Vladen 
Vieira para que faça a entrega do diploma a funcionária de Enfermagem, Sra. Marilene 
Franchiscini. (Aplausos). Isto feito, o Sr. Presidente solicita a representante da instituição 
para que proceda a entrega do presente ou mimo aos três homenageados. (Aplausos). A 
seguir, o Sr. Presidente solicita a presença da Sr. Vladen Vieira, representante do Hospital 
Municipal de Itapira , no plenário. A seguir, o Sr. Presidente solicita ao vereador Sr. Cleber 
João da Silva Borges para que faça a entrega do diploma a funcionária do setor de 
Administração, Sra. Danielle Coradi Momesso. (Aplausos). Do mesmo modo, esta 
presidência solicita a Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos para que faça a 
entrega do diploma a funcionária do setor de Apoio, Sra. Marli Aparecida Barreiro 
Domingues. (Aplausos). Ato contínuo, o Sr. Presidente solicita ao Vereador Sr. Carlos 



Alberto Sartori para que faça a entrega do diploma ao funcionário de Enfermagem, Sr. Carlos 
Roberto Nucci. (Aplausos). Isto feito, o Sr. Presidente solicita ao representante da instituição 
para que proceda a entrega do presente ou mimo aos três homenageados. (Aplausos). A 
seguir, o Sr. Presidente solicita a presença da Sra. Gilce Iaci Marques, representante do Lar 
São Vicente de Paulo, no plenário. A seguir, o Sr. Presidente solicita ao vereador Sr. Décio 
da Rocha Carvalho para que faça a entrega do diploma a funcionária do setor de 
Administração, Sra. Lucila Regina Jugni Fracarolli. (Aplausos). Do mesmo modo, esta 
presidência solicita ao Vereador Sr. Mauro Antonio Moreno para que faça a entrega do 
diploma a funcionária do setor de Apoio, Sra. Minéia Alves dos Reis. (Aplausos). Isto feito, 
o Sr. Presidente solicita a representante da instituição para que proceda a entrega do presente 
ou mimo aos dois homenageados. (Aplausos). A seguir, o Sr. Presidente solicita a presença da 
Sra. Rita de Cássia Serra, representante da Clínica de Repouso Santa Fé, no plenário. A 
seguir, o Sr. Presidente solicita ao vereador Sr. Luis Henrique Ferrarini para que faça a 
entrega do diploma a funcionária do setor de Administração, Sra. Maria Angélica Catinelli 
Franco. (Aplausos). Do mesmo modo, esta presidência solicita ao Vereador Sr. Rodnei 
Semolini para que faça a entrega do diploma a funcionária do setor de Apoio, Sra. Viviane 
Graciele Gomes Silva. (Aplausos). Ato contínuo, o Sr. Presidente solicita ao Sr. Edson 
Laércio de Oliveira para que faça a entrega do diploma ao funcionário de Enfermagem, Sr. 
Luis Roberto Pereira. (Aplausos). Isto feito, o Sr. Presidente solicita a representante da 
instituição para que proceda a entrega do presente ou mimo aos três homenageados. 
(Aplausos). Após a entrega dos diplomas aos homenageados, faz uso da palavra o vereador 
Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Excelentíssimo senhor presidente da Câmara 
Municipal de Itapira, Sr. Manoel de Alvário Marques Filho, dignas autoridades, componentes 
da Mesa Diretora já citado pelo cerimonial, homenageados, familiares, senhores vereadores, 
boa noite. Ilustríssimos homenageados escolhidos de maneira justa e democrática pelos seus 
inegáveis méritos com o destaque entre os seus não menos dignos e dedicados companheiros 
de trabalho no dia-a-dia dos nossos valorosos estabelecimentos de Saúde, sendo a Clínica de 
Repouso de Itapira, Fundação Espírita Américo Bairral, Casa de Repouso Allan Kardec, Santa 
Casa de Misericórdia de Itapira, Hospital Municipal de Itapira, Lar São Vicente de Paula e 
Clínica de Repouso Santa Fé. Instituições que são motivo de orgulho para todos nós 
itapirenses. Caros familiares dos homenageados que certamente dividem com eles o 
merecimento pela homenagem que hora estamos lhes prestando. Diretores e representantes do 
Sindicato dos Estabelecimentos da Saúde de Itapira, demais autoridades mencionadas pelo 
cerimonial, representantes de nossos órgãos da imprensa, senhoras e senhores. Pedi para usar 
a palavra neste ato solene de reconhecimento aos nossos anjos da guarda. Permitam-me a 
liberdade de assim chamá-los por diferentes motivos, mas em especial por considerar quem 
fazem de sua profissão um ato de amor de entrega ao seu semelhante. Pessoas dignas de tantas 
quantas forem cabíveis as homenagens que lhes possam ser prestadas pela comunidade em 
que exercem suas funções. Trabalhei na área da Saúde, convivi e participei com muito 
orgulho das atividades inerentes a luta diária pela recuperação dos enfermos, pela manutenção 
da vida e pelo bem estar comum que cada um dos homenageados, bem como seus 
companheiros de profissão, leva a feito diuturnamente vivenciando as dificuldades e 
obstáculos que enfrentam e superam com amor, dedicação, solidariedade para salvar vidas e 
curar seus irmãos adoentados. Aprendi a colocar em prática na minha própria existência o 
preceito sábio que afirma: 'Quem não vive para servir, não serve para viver.' A vida do 
trabalhador da Saúde é um constante servir, permeado de carinho, dedicação e amor ao 
próximo. Por isso, a importância do trabalho de cada um para a coletividade é, de tal forma, 
essencial que bem poderíamos homenageá-los diariamente se fosse possível. Não poderia, 



portanto, deixar de fazer uso da palavra para dizer-lhes a toda população, como vereadores, 
que lhes representamos. Gostaria de externar o meu muito obrigado e juntem, por favor, a este 
singelo agradecimento, admiração, respeito e a estima que todos os itapirenses têm por cada 
um de vocês. Peço licença também para relembrar momentos de pessoas igualmente 
maravilhosas com as quais tive a honra de conviver enquanto trabalhei nesta área, onde 
infelizmente já não se encontram entre nós. Pessoas essas que trabalharam na Santa Casa, 
Hospital Municipal, Fundação Espírita Américo Bairral, dentre outras instituições. São 
pessoas muito boas que se dedicaram a Saúde de nossa cidade. Tenho certeza que elas 
serviriam como modelo de exemplo edificante para os trabalhadores da Saúde que as 
sucederam os afazeres diariamente das enfermarias e demais setores de nossas clínicas. Ao 
evocar nossas nobres figuras vivem a mente e convicção inabalável que lá do céu estão todos 
estão a abençoar a decisão de vocês de se constituírem soldados desse exército divino que 
jamais esmorece diante da enfermidade. Lutam pela recuperação de seus semelhantes sem 
nunca se cansar ou perder a esperança da recuperação de uma vida humana. Parabéns e que 
Deus lhe pague amigos profissionais da Saúde por tudo o quanto tem feito por nossos irmãos 
itapirenses no brilhante desempenho de suas funções nos diferentes setores em que trabalham. 
Parabenizo, ainda, na pessoa de nosso presidente, companheiros vereadores desta Casa, pela 
aprovação unânime das proposituras que nos permite nesse momento valorizar e homenagear 
condignamente essa valorosa categoria dos trabalhadores da Saúde. Da mesma forma 
parabenizo a direção e colaboradores do SinSaúde de Itapira e Campinas, cuja participação e 
apoio tem sido essencial para que Itapira preste esse merecido reconhecimento aos 
profissionais da Saúde. Muito obrigado a todos. (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. MAURO ANTONIO MORENO:  “Boa noite senhor presidente, senhores 
vereadores, público presente, funcionários que integram as instituições de nosso município. É 
uma honra prestar essa homenagem tão merecida a todos vocês que estão, nesse momento, 
representando as suas instituições. Trabalho na área da Saúde há 26 anos e me dedico, 
juntamente com vocês, aos nossos semelhantes. Sinto que vocês estão representando a todos 
os funcionários que compõem o setor da Saúde de nosso município. Seria importante e 
merecida a presença de todos os integrantes da Saúde para prestigiarem essa singela 
homenagem na data de hoje. Vocês trabalham muito e vestem a camisa das instituições em 
que atuam. Todos são pessoas merecedoras dessa referida homenagem. São funcionários 
dedicados e exemplo de cidadãos. Gostaria de parabenizar a todos aqueles que não puderam 
prestigiar essa homenagem na data de hoje. É um prazer imenso fazer parte das homenagens. 
Acredito que essa Casa de Leis sempre lutará por seus direitos. Sempre estaremos aplaudindo 
os trabalhos realizados por vocês. É muito importante esse tipo de trabalho, pois ameniza os 
sofrimentos das pessoas enfermas no dia-a-dia. Muito obrigado e boa noite a todos. 
(Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Sr. EDSON LAÉRCIO DE OLIVEIRA:  “Senhor 
presidente da Câmara Municipal de Itapira, Sr. Manoel Marques, gostaria de saudar a 
presença dos vereadores em seu nome. Na pessoa do Sr. Antonio Orcini gostaria de saudar a 
todos os trabalhadores da Saúde do município de Itapira. Na pessoa da nobre vereadora Sônia 
gostaria de saudar a presença de todas as mulheres presentes. Também gostaria de saudar as 
demais autoridades presentes nesta noite em nome do Sr. Vice-Prefeito de Itapira, Sr. Antonio 
Carlos Martins. Trabalhadores e trabalhadoras da Saúde. Existe uma coisa que é por demais 
conhecida por todos. É realmente o desenvolvimento do trabalho de cada profissional da 
Saúde. Quando esta Casa de Lei aprovou a lei, ela o fez pensando em homenagear a todos os 
trabalhadores da Saúde. Seja ele o mais humilde ou mais graduado. Todos tem a sua 
participação num processo de tamanha envergadura. É preciso que tenhamos em mente a 
saúde da sociedade e de toda população, quer seja da cidade de Itapira ou outras de nosso 



estado ou país. Acredito que o setor da Saúde está passando por diversas dificuldades. Os 
trabalhadores fazem do seu dia-a-dia quase que uma estrutura de sacerdócio. Fazem como 
profissionais. Há uma necessidade premente que seja valorizado. Ainda há a necessidade de 
se ver valorizado pela classe empregadora. Estamos cansados de constatar e vermos 
investimentos no setor de tecnologia, construções e demais casos, lembrando que constatamos 
poucos investimentos no ser humano. Sem eles, acredito que não adiantará nada qualquer 
tecnologia de ponta. É de se buscar um investimento nesses trabalhadores e profissionais da 
área de Saúde. São pessoas que em seu dia-a-dia salvam dezenas de vidas. Tenham isso em 
mente. Não é pela homenagem em si e sim pelo seu dia-a-dia. Gostaria, senhor presidente, de 
agradecer a diretoria dessa cidade e a todos aqueles que colaboraram para termos uma noite 
tão bela igual a esta. Muito obrigado.” (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Sr. 
VLADEN VIEIRA:  “Boa noite a todos. Gostaria, muito brevemente, de parabenizar em 
nome de todos os presentes os nossos homenageados desta noite. Como disse muito bem o 
presidente dessa Casa de Leis, acredito que trabalhar na área da Saúde necessita-se de 
vocação de devoção. Entendemos que a devoção vem em primeiro lugar. Por quê? Porque 
lidamos em nosso dia-a-dia com o sofrimento, as frustrações e alegrias das pessoas. É notório 
que muitas vezes deixamos de lado o nosso próprio sofrimento para nos doarmos a quem 
estamos cuidando. Por isso que entendo que a devoção é cordial na vida de um trabalhador da 
Saúde. Gostaria de parabenizá-los mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade. 
(Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Vice-Prefeito Sr. ANTONIO CARLOS 
MARTINS:  “Prezado presidente desta Casa, Sr. Manoel de Alvário Marques Filho, demais 
componentes da Mesa, senhores vereadores, homenageados, demais trabalhadores da Saúde, 
senhores e senhoras, boa noite. Da agenda de uma voluntária chamada Meire extrai apenas 
um pensamento: 'Daqui a 100 anos não interessa ou não vai interessar a questão de minha 
conta bancária, da casa em que morei ou do carro que dirigi, mas o mundo poderá ser outro 
devido ao trabalho que tenho oferecido a comunidade onde moro.' Essa mulher antevia a 
grande necessidade de que devemos prestar serviços a nossa comunidade. Não somente no 
trabalho de nosso dia-a-dia, mas aquele algo mais. Com certeza os homenageados desta noite, 
escolhidos por seus colegas de trabalho, tem reconhecido aquilo que fazem em seu dia-a-dia. 
Sabemos que para ser feliz não há necessidade de grandes coisas, riquezas, e sim os que 
pensam e refletem que as pequenas coisas tem um significado muito importante para dar 
tranqüilidade e alegria a todos nós. Uma delas é exatamente servir a comunidade, ou seja, 
disponibilizar aquele algo independente de seu trabalho. Com certeza isso que nos dá prazer. 
Com certeza os homenageados tem feito isso em seu dia-a-dia. Futuramente acredito que 
todos refletirão o seguinte: 'O que fiz além de meu trabalho? O que fiz para minha 
comunidade? O que fiz para o bem de meu município, estado ou país?' Portanto, gostaria de 
saudar e cumprimentar todos os homenageados desta noite, assim como o SinSaúde de nossa 
cidade pelo estimado trabalho que desenvolvem. Muito obrigado e boa noite a todos. 
(Aplausos) 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. 


