
Ata da 2ª Sessão Solene, realizada aos 30 de Maio de 2012 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 2011/2012. Iniciando a 
Sessão, o Assessor de Relações Públicas 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: 1º Secretário; Luis Hermínio Nicolai, 2º Secretário; 
Antonio Orcini, Édison Laercio de Oliveira, Presidente do Sindicato da Saúde de 
Campinas e da Federação dos Trabalhadores da Saúde do Estado de São Paulo, Sr. 
Ademir Aparecido Nani, Presidente do Sindicato da Saúde de Campinas Subsede em 
Itapira, Sr. Vladen Vieira, Secretário Municipal de Saúde e do Sr. Antonio Carlos 
Martins, Vice-Prefeito e representante do Sr. Prefeito Municipal de 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 ao Vereador, LUIS HENRIQUE FERRARINI , para que leia um 
trecho da Bíblia Sagrada. Ato contínuo, o Sr. Presidente solicita a execução do Hino 
Nacional. 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 Manoel de Alvário Marques Filho e do Sr. Ademir Aparecido Nani, à frente da 
Mesa Diretora. Isto feito, o cerimonial solicita para que o Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori, 
juntamente com os Srs. Manoel de Alvário Marques Filho e Ademir Aparecido Nani, para que 
façam a entrega do diploma ao funcionário do setor de Administração da Clínica de Repouso 
Itapira , Sr. Silvio Aparecido Navi. (Aplausos). Do mesmo modo, o cerimonial solicita ao 
Vereador Sr. Cleber João da Silva Borges, juntamente com os Srs. Manoel de Alvário 
Marques Filho e Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma a funcionária 
do setor de Apoio da Clínica de Repouso Itapira, Sra. Maria de Lourdes Bento dos 
Santos. (Aplausos). Ato contínuo, o cerimonial solicita ao Vereador Sr. Luis Henrique 
Ferrarini, juntamente com os Srs. Manoel de Alvário Marques Filho e Ademir Aparecido 
Nani, para que façam a entrega do diploma a funcionária de Enfermagem da Clínica de 
Repouso Itapira, Sra. Roseli Aparecida Machado de Lima. (Aplausos). A seguir, o 
cerimonial solicita para que o Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho, juntamente com os Srs. 
Manoel de Alvário Marques Filho e Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do 
diploma a funcionária do setor de Administração da Fundação Espírita Américo Bairral, 
Sra. Renata Maria da Penha Pereira. (Aplausos). Do mesmo modo, o cerimonial solicita ao 
Vereador Sr. Mauro Antonio Moreno, juntamente com os Srs. Manoel de Alvário Marques 
Filho e Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma a funcionária do setor 
de Apoio da Fundação Espírita Américo Bairral, Sra. Maria Antonia de Oliveira.  
(Aplausos). Ato contínuo, o cerimonial solicita a Vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone 
dos Santos, juntamente com os Srs. Manoel de Alvário Marques Filho e Ademir Aparecido 
Nani, para que façam a entrega do diploma ao funcionário de Enfermagem da Fundação 
Espírita Américo Bairral , Sr. Paulo Antonio Marins. (Aplausos). A seguir, o cerimonial 
solicita para que o Vereador Sr. Rodnei Semolini, juntamente com os Srs. Manoel de Alvário 
Marques Filho 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 cerimonial solicita ao Sr. Vice-Prefeito Municipal, 



Sr. Antonio Carlos Martins, juntamente com os Srs. Manoel de Alvário Marques Filho e 
Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma a funcionária do setor de 
Apoio da Casa de Repouso Allan Kardec, Sra. Josilda Duarte Cabral. (Aplausos). Ato 
contínuo, o cerimonial solicita a Secretário Municipal da Saúde, Sr. Vladen Vieira, 
juntamente com os Srs. Manoel de Alvário Marques Filho e Ademir Aparecido Nani, para que 
façam a entrega do diploma a funcionária de Enfermagem da Casa de Repouso Allan 
Kardec, Sra. Andresa Aparecida da Cunha. (Aplausos). A seguir, o cerimonial solicita para 
que o Vereador Sr. Luis Hermínio Nicolai, juntamente com os Srs. Manoel de Alvário 
Marques Filho 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. Inês Tetzner 
Vicente. (Aplausos). Do mesmo modo, o cerimonial solicita ao Vereador Sr. Antonio Orcini, 
juntamente com os Srs. Manoel de Alvário Marques Filho 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. Carlos Monezzi Neto. (Aplausos). Ato contínuo, o cerimonial solicita ao Dr. 
Édison Laercio de Oliveira, juntamente com os Srs. Manoel de Alvário Marques Filho e 
Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma ao funcionário de Enfermagem 
da Santa Casa de Misericórdia de Itapira, Sr. Elias Simões Rosa. (Aplausos). A seguir, o 
cerimonial solicita para que o Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori, juntamente com os Srs. 
Manoel de Alvário Marques Filho e Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do 
diploma a funcionária do setor de Administração do Hospital Municipal de Itapira , Sra. 
Nadir Bino. (Aplausos). Do mesmo modo, o cerimonial solicita ao Vereador Sr. Cleber João 
da Silva Borges, juntamente com os Srs. Manoel de Alvário Marques Filho e Ademir 
Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma a funcionária do setor de Apoio do 
Hospital Municipal de Itapira , Sra. Vera Lúcia Viola de Souza. (Aplausos). Ato contínuo, 
o cerimonial solicita ao Vereador Sr. Luis Henrique Ferrarini, juntamente com os Srs. Manoel 
de Alvário Marques Filho e Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma a 
funcionária de Enfermagem do Hospital Municipal de Itapira , Sra. Maria de Lourdes da 
Silva. (Aplausos). A seguir, o cerimonial solicita para que o Vereador Sr. Décio da Rocha 
Carvalho, juntamente com os Srs. Manoel de Alvário Marques Filho 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). Do mesmo modo, o cerimonial 
solicita ao Vereador Sr. Mauro Antonio Moreno, juntamente com os Srs. Manoel de Alvário 
Marques Filho e Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma a funcionária 
do setor de Apoio do Lar São Vicente de Paulo, Sra. Vanda Marques. (Aplausos). A seguir, 
o cerimonial solicita para que o Vereador Sr. Rodnei Semolini, juntamente com os Srs. 
Manoel de Alvário Marques Filho e Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do 
diploma a funcionária do setor de Administração da Clínica de Repouso Santa Fé, Sra. 
Maria Inês Alcici . (Aplausos). Do mesmo modo, o cerimonial solicita a Vereadora Sra. 
Sônia de Fátima Calidone dos Santos, juntamente com os Srs. Manoel de Alvário Marques 
Filho e Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma a funcionária do setor 
de Apoio da Clínica de Repouso Santa Fé, Sra. Sônia Mantoan. (Aplausos). Ato contínuo, 
o cerimonial solicita ao Dr. Édson Laercio de Oliveira, juntamente com os Srs. Manoel de 
Alvário Marques Filho e Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma ao 
funcionário de Enfermagem da Clínica de Repouso Santa Fé, Sr. Nilton Franco. 
(Aplausos). Após a entrega dos diplomas e láureas aos homenageados, faz uso da palavra o 
vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI:  “Excelentíssimo Sr. Presidente, 
companheiro Manoel de Alvário Marques Filho. Dignas autoridades componentes da Mesa 
Diretora. Excelentíssimos companheiros vereadores. Ilustríssimos homenageados, escolhidos 



de maneira justa e democrática pelos seus inegáveis méritos como destaque entre os seus não 
menos dignos e dedicados companheiros de trabalho no dia a dia dos nossos valorosos 
estabelecimentos da Saúde, a Clinica de Repouso Itapira, Fundação Espírita Américo Bairral, 
Casa de Repouso Allan Kardec, Santa Casa de Misericórdia de Itapira, Hospital Municipal de 
Itapira, Lar São Vicente de Paulo 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 ora estamos lhes 
prestando. Diretores e representantes do Sindicato e dos estabelecimentos da Saúde de Itapira. 
Demais autoridades mencionadas pelo cerimonial, representantes de nossos órgãos de 
imprensa, senhoras, e senhores. Pedi para usar da 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 faz de sua profissão um ato de amor e entrega 
aos seus semelhantes, pessoas dignas de todas quantas forem 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 
de enfermos, pela manutenção da vida e pelo bem estar comum que cada um dos 
homenageados, bem como seus companheiros de profissão, leva a efeito diuturnamente. 
Vivenciando as dificuldades e obstáculos que enfrentam e superam com amor, dedicação e 
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, fosse 
isso possível. Não poderia, portanto, deixar de fazer uso da palavra para dizer-lhes o que toda 
população, que como vereadores representamos, quer neste momento externar – Muito 
Obrigado. E juntem, por favor, a este singelo agradecimento, a admiração, o respeito e a 
estima que todos os itapirenses têm por cada um de vocês. Peço licença também, para 
relembrar neste momento de pessoas igualmente maravilhosas com as quais tive a honra de 
conviver enquanto trabalhei nesta área, e que infelizmente já não se encontram entre nós. São 
várias, e todas merecedoras do nosso eterno carinho e da nossa permanente admiração. Tenho 
certeza de que elas serviram de modelo, de exemplo edificante para os trabalhadores da Saúde 
que as sucederam nos afazeres diários das enfermarias e demais setores de nossas clínicas, da 
Santa Casa, do Hospital e das nossas entidades assistenciais. Ao evocar suas nobres figuras, 
me vem a mente a convicção inabalável que lá dos céus, estão todas a abençoar a decisão de 
vocês de se constituírem em soldados deste exército divino que jamais esmorece diante da 
enfermidade, que luta pela cura e recuperação de seus semelhantes sem nunca se cansar, sem 
nunca perder a esperança da recuperação de uma vida humana. Parabéns, e que Deus lhes 
pague amigos profissionais da Saúde, por tudo quanto têm feito por nossos irmãos itapirenses 
no brilhante desempenho de suas funções nos diferentes setores em que trabalham. Parabenizo 
ainda, na pessoa do nosso presidente, os nobres companheiros vereadores, pela aprovação 
unânime das proposituras que nos permitem neste momento valorizar e homenagear 
condignamente esta valorosa categoria dos trabalhadores da Saúde. E da mesma forma, a 
direção e colaboradores do Sinsaúde de Itapira, cuja participação e apoio tem sido todo ano 
essencial para que Itapira preste este merecido reconhecimento aos profissionais da Saúde. 
Meu muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURO ANTONIO 
MORENO:  “Boa noite senhor presidente, dignas autoridades, homenageados, imprensa, 
público presente. Sinto-me muito honrado em poder estar presente nesta noite de homenagens 
direcionada aos profissionais da área da Saúde pelo quarto ano consecutivo. Tenho muito 



prazer em participar desta honraria pelo fato de também ser um profissional da Saúde. 
Trabalho diariamente com vocês há muitos anos. Praticamente estou nesta cidade há 27 anos, 
sempre acompanhado por pessoas maravilhosas. São pessoas que se dedicam com muita fé e 
amor, fazendo com que, através de vocês, tenhamos um setor de Saúde muito bom comparado 
a área de Saúde de outras regiões e cidades de nosso imenso Estado. Infelizmente nosso país 
possui algumas deficiências nesse setor, sendo que milhões de brasileiros são inteiramente 
dependentes do Sistema Único de Saúde (SUS). Mesmo com muitos problemas, acredito que 
todos os profissionais da Saúde atuam com muita habilidade, atitude e dignidade a fim de 
preservar a Saúde física, mental e espiritual do próximo. Sem a família de vocês, acredito que 
isso não seria possível. Nossas famílias proporcionam estrutura para que possamos caminhar 
no dia a dia a fim de enfrentar todas as dificuldades vinculadas ao setor. Acho muito 
importante a continuidade desse tipo de trabalho que vocês realizam. Também devemos 
externar as homenagens a todos os demais colegas de trabalho que aqui não puderam estar 
presentes. A resignação de vocês é muito importante. Somente tenho que agradecer a presença 
de todos e dedicar-me, cada vez mais, para trazer tudo o que for possível para a área da Saúde. 
Muito obrigado e boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Secretário Municipal da 
Saúde Sr. VLADEN VIEIRA:  “Boa noite a todos. Em nome do presidente desta Casa, Sr. 
Manoel de Alvário Marques Filho, gostaria de cumprimentar a todos os presentes, 
homenageados, familiares e autoridades. Relembrando um pouco de como essa homenagem 
surgiu, gostaria de dizer que a Associação Brasileira de Enfermagem promove anualmente no 
mês de Maio a Semana Brasileira de Enfermagem. A mesma é marcada para o mês de Maio 
porque homenageia dois expoentes da Enfermagem. Um seria pelo nascimento de Florence e 
outro pela morte da expoente de enfermagem nacional chamada Anna Nery. Esta é uma 
homenagem voltada tanto para o consagramento da categoria profissional como também para 
a firmação do compromisso social desses trabalhadores para com a população. A Secretaria 
Municipal de Saúde, neste momento, não poderia deixar de comemorar e participar deste 
importante evento. É um momento de celebração, assim como também de reflexão 
profissional. O que, outrora, era considerado como voluntariado, hoje, é essencial para Saúde 
pública de nosso país. Continua com a mesma marca da abnegação, doação e compreensão. 
Fala-se que a enfermagem é a arte de cuidar de quem padece. Podemos concluir que a 
enfermagem é a missão de defender o povo e garantir a dignidade de cada pessoa que integra 
a sociedade. Parabenizá-los é fazer uso do adjetivo comum. Acredito que vocês devem ser 
parabenizados todos os dias pelas atividades que desenvolvem em benefício da população. 
Uma feliz semana de enfermagem para todos os profissionais que realmente fazem a diferença 
para a nossa Saúde. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vice-Prefeito Sr. 
ANTONIO CARLOS MARTINS:  “Prezado presidente desta Casa, Sr. Manoel de Alvário 
Marques Filho, prezadas autoridades que compõem a Mesa Diretora, senhores vereadores, 
ilustres homenageados, familiares, senhoras e senhores, boa noite. Estou muito honrado pelo 
convite recebido para estar presente nesta sessão solene de homenagem aos trabalhadores da 
área da Saúde. Estou representando o prefeito municipal nesta oportunidade, pois o mesmo 
tem sido chamado, com urgência, para cumprir compromissos rápidos em benefício de nosso 
município. Em virtude dessa situação, o prefeito municipal não pode comparecer esta noite, 
mas solicitou-me que transmitisse o abraço e congratulações a cada profissional por esta digna 
homenagem. Pessoalmente tenho a dizer que conheço muito bem o trabalho do pessoal da 
área da Saúde. Todas as profissões são dignas. Das mais simples até a profissão de um 
cientista. Acredito que a profissão da Saúde, particularmente, merece um carinho maior. No 
momento em que necessitamos do pessoal que integra o setor da Saúde, automaticamente 
sabemos que os mesmos têm que fazer algo mais do que aquilo que seria um simples trabalho. 



Portanto, fica registrado a minha saudação e homenagem direcionada a cada um de vocês que 
foram reconhecidos pelas entidades e pelos seus próprios colegas. Com certeza essa 
homenagem ficará gravada na memória de cada um. Essa homenagem não é apenas graciosa e 
sim como um reconhecimento pelo excelente trabalho que vocês desenvolvem. Sempre ficará 
gravado naqueles que passaram por suas mãos e receberam o carinho, compreensão e 
paciência de cada um. Meus cumprimentos direcionados a vocês e seus familiares pela digna 
homenagem. Obrigado e boa noite.” A seguir, faz uso da palavra o Sr. ÉDISON LAERCIO 
DE OLIVEIRA:  “Senhor presidente, Sr. Manoel de Alvário Marques Filho, pessoa na qual 
gostaria de saldar a todos integrantes desta Mesa alta. Gostaria de cumprimentar a todos os 
vereadores desta Casa na pessoa da vereadora Sra. Sônia de Fátima Calidone dos Santos e 
demais autoridades presentes. Gostaria de saudar a todos os integrantes da sede desta cidade. 
Gostaria de agradecer o autor desse projeto, Sr. Toninho Orcini, além dos demais 
colaboradores desta Casa de Leis. É preciso que tenhamos em mente que tudo o que será 
falado nesta noite em relação aos trabalhadores da Saúde será com muita humildade e, acima 
de tudo, com muito reconhecimento da parte da sociedade sadia desta cidade. Acredito que 
conhecemos a sociedade doente a todos os instantes e momentos. Estamos esperando em 
nossos locais de trabalho a sociedade sadia para que a mesma tome conhecimento de nossas 
funções desempenhadas no dia a dia, além dos locais que um dia ela possa estar. Acredito que 
não adiantará estar presente nesses locais somente nos momentos em que a sociedade sadia 
necessitar. Isso se deve porque a sociedade sadia requisitará tudo do bom e do melhor, sendo 
que muitas vezes essa situação não é possível. Muitas vezes se compra e não é entregue em 
relação aos planos de saúde e ao Sistema Único de Saúde (SUS). Acredito que o SUS tem 
muito a conquistar. Como conquistaremos tudo? Com a participação da sociedade doente 
morrendo nos corredores dos hospitais e macas improvisadas? Acredito que vamos conquistar 
com a sociedade sadia e pronta para lutar por uma situação em que a mesma paga e não tem. 
Esses abnegados homenageados desta noite representam todos esses trabalhadores que ficam 
24 horas à disposição da sociedade. Estamos vendo muito investimento em tecnologia e 
demais importantes setores. É uma situação necessária. Em 40 anos de luta por esses 
trabalhadores não consigo me lembrar do investimento no ser humano, ou seja, naqueles que 
cuidam dos demais. Não vejo isso no dia a dia. Esses trabalhadores representam desde o mais 
humilde profissional ou mais graduado. Não estamos realizando apenas uma homenagem 
direcionada a enfermagem. Estamos homenageando aquela que cozinha e auxilia a cozinheira, 
aquela que faz a limpeza, além de outros importantes profissionais. É preciso acabar com essa 
situação, ou seja, uma única profissão dentro desse sistema. Somos em vários tipos de 
profissionais imbuídos na busca de uma melhor condição de vida para a sociedade. Desse 
modo, acredito que a mesma não precisará de nosso socorro. Senhores vereadores, minhas 
senhoras e senhores, senhores homenageados, a luta do trabalhador da Saúde é imensa e 
interminável. Teremos, ainda nesse ano, o processo eleitoral. Vamos enjoar de ver, sob muitos 
caminhões, situações falando em relação a Saúde. Possuímos em nossas mãos o instrumento 
para começarmos a melhorar o sistema de Saúde, onde devemos possuir o aporte do Estado e 
União. Também possuímos o aporte do município. Está na hora da sociedade participar desse 
processo. À tarde, quando sai de Campinas, tive que tirar da maca uma ex-diretora do 
Sindicato com seu corpo tomado pelo câncer. É uma pessoa que dedicou 36 anos de sua vida 
para cuidar dos outros. E agora, quem está cuidando dela? Não possuímos tempo para cuidar 
de nós para cuidar dos outros. Precisamos mudar essa história. Boa noite e obrigado a todos.” 
A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES 
FILHO:  “Novamente boa noite a todos. Peço licença para rapidamente ocupar esta tribuna e 
dizer algumas palavras sobre a ocasião de hoje em que alegremente cumprimos uma 



determinação legal, e, desta forma, homenageamos em parceria com o Sinsaúde, subsede de 
Itapira, esses verdadeiros heróis de nossa cidade. Gostaria de falar rapidamente, e de forma 
verdadeira, sobre o que reflete essa honraria. Fazemos isso, e penso que cada um que passou 
por esta tribuna hoje, e outros que durante todos esses anos que temos em nossa Casa essa 
justíssima honraria, proferiram palavras como forma de agradecimento, reconhecimento e 
congratulação ao trabalho que vocês fazem diariamente, e como isso reflete de maneira 
positiva e crucial em nossa sociedade. Por questão de tempo não é possível ouvir todos vocês. 
Mas para exaltarmos a atividade que desenvolvem, deveríamos inverter a posição e ouvir cada 
homenageado falar sobre o seu dia a dia para que pudéssemos aprender um pouco mais. E não 
no sentido técnico das profissões, mas sim para crescermos como pessoas e cidadãos. A 
palavra saúde, tanto no seu sentido literal, quanto área de atuação, está na boca de todos os 
políticos. De vereadores ao Presidente da República, de parlamentares e chefes de Estados em 
qualquer país, e inclusive naqueles em que institui-se outras formas de governo que não a 
república e estado democrático de direito. Mas, de qualquer forma, a saúde sempre é tema de 
discussão. E, perante a nossa constituição e declaração dos direitos humanos, o acesso à 
mesma é um direito de todos. Essa discussão é importantíssima. Se faz necessário o debate em 
torno deste tema, pois está ligado diretamente ao bem-estar da população e qualidade de vida 
e até à manutenção da vida. Mas, salvo alguns políticos que exercem a profissão de médico, 
enfermeiro, e também um cargo público, a grande maioria dos políticos não está no dia a dia 
da saúde pública ou particular. O que quero dizer a vocês, é que deputados, prefeitos, 
vereadores, governadores, políticos de uma forma geral, debatem, e estudam medidas para 
melhoramentos na Saúde, mas são vocês que atendem o paciente que acabou de chegar de um 
acidente, que participam da reabilitação de um jovem viciado, que passam pela tristeza de 
perder um paciente que praticamente se torna um familiar quando o tempo de vida nesta terra 
se esgota. São vocês que passam a alegria de ver a recuperação da criança doente e depois 
curada recebendo alta, que acolhem o idoso e a partir do atendimento dado se transforma 
praticamente em um avô ou um pai. É a nossa obrigação sim, discutir, atuar e fazer o possível 
e impossível para a Saúde. É nossa obrigação investir nesta área não para cumprirmos a 
constituição ou a declaração dos direitos humanos. Mas sim por sermos humanos. É o nosso 
dever realizar gestões para que haja condição de melhor atendimento, que a entidade receba 
verba, que o hospital público faça parceria e convênio com instituições particulares entre 
tantas outras ações. Agora, tudo isso não teria efeito algum se não fosse vocês, os 
trabalhadores da Saúde. Do que adiantaria um investimento gigantesco de uma rede particular 
se não há os profissionais para atenderem. Ou poder público construir um enorme Hospital se 
não fosse os trabalhadores no dia a dia para receber a população, ou então uma entidade 
assistencial sem seus voluntários para abranger uma atividade não contemplada pelo sistema 
público ou privado? Vocês hoje, como muitos que passaram por aqui e receberam esta 
singela, mas honesta honraria, humanizam todo esse trabalho. Vocês são a Saúde. Até porque 
não se coloca em um projeto de gestão, nem se obriga perante lei, que o trabalhador tenha 
vocação e amor, como é o caso desses 21 funcionários de sete instituições que laureamos 
hoje. Nós trabalhamos para colocar inúmeros projetos em prática junto de órgãos ligados à 
saúde. Mas vocês abraçam a família para aconchegá-las como se fosse a sua para dar uma 
notícia difícil. São vocês que sentem a alegria de uma superação e cura e veem pessoas 
entrarem em hospitais, clínicas ou outras instituições, debilitadas e saírem andando pela porta 
da frente de cabeça erguida. São vocês que veem a alegria reacender naquele idoso que não 
tinha carinho e companhia, agora fornecido por pessoas como nossos homenageados. 
Eximi-me na solenidade de hoje de falar sobre o histórico de Anna Nery, até porque todos 
sabem basicamente a história da mãe que pediu para ir à guerra para ficar perto de seus filhos 



atendendo a inúmeros feridos. Fugi de enfatizar a legalidade dessa situação que está instituída 
por decreto. Deixo claro aqui o meu agradecimento e admiração pelo Sinsaúde em geral, não 
só à Subsede de Itapira que realiza um brilhante trabalho na nossa cidade sob o comando do 
Presidente Nani e sua eficaz equipe, mas em todas as unidades espalhadas pela nossa região, 
assim como agradeço aos meus pares que aprovaram por unanimidade o projeto que dispõe 
sobre o evento desta noite. Enfim, o que quero dizer é que a nosso dever e oportunidade 
quanto poder público é assumir a responsabilidade do outro lado da mesa, que é lutar para 
melhora da Saúde e provir gestões e ações que forneçam situações ideais de trabalho para que 
vocês coloquem tudo em prática e atendam merecidamente, como vocês já fazem, a nossa 
população. Não preciso falar sobre mérito, pois isso já está referendado pela honraria 
entregue, e principalmente, pelo voto dos próprios colegas de trabalho. Diante de tudo que 
falei só me resta agradecê-los e admirá-los. Muito obrigado e parabéns a todos.” (Nota: Todos 
os pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram transcritos em sua íntegra). Esgotadas as 
matérias constantes da pauta da Sessão, esta presidência agradece a presença dos senhores 
vereadores, do público que prestigiou os trabalhos desta noite, da imprensa escrita, a Rádio 
Clube de Itapira e seus colaboradores, internautas, os funcionários da Casa, e declaro 
encerrados os trabalhos da presente sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE 
ESTA ATA. 


