
Ata da 5ª Sessão Solene, realizada aos 29 de Maio de 2013 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 2012/2013. Iniciando a 

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

Presidente da Casa, CARLOS ALBERTO SARTORI. Isto feito é realizada a chamada de 

todos os Senhores Vereadores para a composição do Plenário. Ausente o Vereador Sr. 
CÉSAR AUGUSTO DA SILVA. São convidados para compor a Mesa Principal os Srs: 1º 

Secretário; Maurício Cassimiro de Lima, 2º Secretário; Juliano Feliciano, Édson 

Laercio de Oliveira, Presidente do Sindicato da Saúde de Campinas, Sr. Ademir 

Aparecido Nani, Presidente do Sindicato da Saúde de Campinas Subsede em Itapira, 

Sra. Eliane de Castro, Secretária Municipal da Saúde e o Sr. Carlos Aparecido 

Jamarino, Secretário de Administração 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. Ausente o homenageado da 
noite Sr. Benedito Parreira. A seguir, o Assessor de Relações Públicas procede a leitura 

dos OFÍCIOS: Paróquia Nossa Senhora da Penha; Padre Francis Tadeu de Oliveira 

Mistrelli: Manifestação de congratulação aos homenageados e justificativa de ausência da 

honraria. Ordem dos Advogados do Brasil; Thomaz Antonio de Moraes: Manifestação 
de agradecimento pelo honroso convite e justificativa de ausência da presente sessão 

solene. Hélia Regina Pichotano: Agradecimentos pelo atencioso convite e justificativa de 

ausência devido a compromissos já agendados. César Augusto da Silva: Agradecimento 

pelo honroso convite e justificativa de ausência devido a compromisso inadiável. 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 Joilson Batista 

Militão da Silva 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 Carlos Alberto Sartori e do Sr. Ademir Aparecido 
Nani, à frente da Mesa Diretora. Isto feito, o cerimonial solicita para que o Vereador Sr. 

Juliano Feliciano, juntamente com os Srs. Carlos Alberto Sartori e Ademir Aparecido Nani, 

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

de Repouso Itapira, Sra. Sirlene Rosângela Martinnelli Fernandes . (Aplausos). Do 
mesmo modo, o cerimonial solicita ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima, 

juntamente com os Srs. Carlos Alberto Sartori e Ademir Aparecido Nani, para que façam a 

entrega do diploma a funcionária do setor de Apoio da Clínica de Repouso Itapira, Sra. 
Ana Maria Rosa. (Aplausos). Ato contínuo, o cerimonial solicita ao Secretário Municipal 

de Administração, Sr. Carlos Aparecido Jamarino, juntamente com os Srs. Carlos Alberto 

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

Enfermagem da Clínica de Repouso Itapira, Sra. Maria Aparecida Paulino. (Aplausos). 
A seguir, o cerimonial solicita para que a Secretária Municipal de Saúde, Sra. Eliane de 

Castro, juntamente com os Srs. Carlos Alberto Sartori e Ademir Aparecido Nani, para que 

façam a entrega do diploma ao funcionário do setor de Administração da Fundação 

Espírita Américo Bairral, Sra. Dalzira da Silva. (Aplausos). Do mesmo modo, o 
cerimonial solicita ao Sr. Édson Laércio de Oliveira, Presidente do Sindicato da Saúde de 

Campinas e Região, juntamente com os Srs. Carlos Alberto Sartori e Ademir Aparecido 

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

Espírita Américo Bairral, Sr. Vanderlei Scholz. (Aplausos). Ato contínuo, o cerimonial 
solicita ao Vereador Sr. Décio da Rocha Carvalho, juntamente com os Srs. Carlos Alberto 

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



Enfermagem da Fundação Espírita Américo Bairral, Sr. Allan Cabral dos Santos. 

(Aplausos). A seguir, o cerimonial solicita para que o Vereador Sr. Joilson Batista Militão 
da Silva, juntamente com os Srs. Carlos Alberto Sartori 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 Vereador Sr. Luiz Antonio Machado, juntamente com os Srs. Carlos 
Alberto Sartori e Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma a 

funcionária do setor de Apoio da Casa de Repouso Allan Kardec, Sra. Juvelina Inácio 

Couto Lantin. (Aplausos). Ato contínuo, o cerimonial solicita ao Vereador Sr. Pedro 

Tadeu Stringuetti, juntamente com os Srs. Carlos Alberto Sartori 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. Marcos Paulo da Silva, juntamente com os Srs. Carlos 

Alberto Sartori 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. 

Ana Maria Gomes. (Aplausos). Do mesmo modo, o cerimonial solicita ao Vereador Sr. 

Rafael Donizete Lopes, juntamente com os Srs. Carlos Alberto Sartori e Ademir Aparecido 

Nani, para que façam a entrega do diploma a funcionária do setor de Apoio da Santa Casa 

de Misericórdia de Itapira, Sra. Maria Conceição S. Peruzi. (Aplausos). Ato contínuo, o 

cerimonial solicita ao Vereador Sr. Juliano Feliciano, juntamente com os Srs. Carlos 

Alberto Sartori e Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma a 

funcionária de Enfermagem da Santa Casa de Misericórdia de Itapira, Sra. Jaqueline 

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

Maurício Cassimiro de Lima, juntamente com os Srs. Carlos Alberto Sartori 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 Bizon 

Bresságlia. (Aplausos). Do mesmo modo, o cerimonial solicita ao Secretário Municipal de 

Administração, Sr. Carlos Aparecido Jamarino, juntamente com os Srs. Carlos Alberto 

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

setor de Apoio do Hospital Municipal de Itapira, Sra. Irles Ferreira de Lima Alves. 
(Aplausos). Ato contínuo, o cerimonial solicita a Secretária Municipal da Saúde, Sra. 

Eliane de Castro, juntamente com os Srs. Carlos Alberto Sartori e Ademir Aparecido Nani, 

para que façam a entrega do diploma ao funcionário de Enfermagem do Hospital 

Municipal de Itapira, Sr. Benedito Aparecido Barreiro. (Aplausos). A seguir, o 
cerimonial solicita para que o Presidente do Sindicato da Saúde de Campinas e Região, Sr. 

Edson Laércio de Oliveira, juntamente com os Srs. Carlos Alberto Sartori 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. Décio da Rocha Carvalho, juntamente 

com os Srs. Carlos Alberto Sartori e Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do 

diploma a funcionária do setor de Apoio do Lar São Vicente de Paulo, Sra. Ivani 

Dornelis da Silva. (Aplausos). Ato contínuo, o cerimonial solicita ao Vereador Sr. Joilson 

Batista Militão da Silva, juntamente com os Srs. Carlos Alberto Sartori e Ademir 

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

Lar São Vicente de Paulo, Sra. Alexandra Maura Lantin. (Aplausos). A seguir, o 
cerimonial solicita para que o Vereador Sr. Luiz Antonio Machado, juntamente com os Srs. 

Carlos Alberto Sartori e Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma ao 

funcionário do setor de Administração da Clínica de Repouso Santa Fé, Sr. Paulo 

Roberto Pelisser. (Aplausos). Do mesmo modo, o cerimonial solicita ao Vereador Sr. 
Pedro Tadeu Stringuetti, juntamente com os Srs. Carlos Alberto Sartori e Ademir 

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



Enfermagem da Clínica de Repouso Santa Fé, Sra. Andréia Aparecida Benegas de 

Freitas. (Aplausos). Após a entrega dos diplomas e láureas aos homenageados, faz uso da 
palavra o vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “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. 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 Clínica 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. Eu faço uso 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 o meu 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. 
A dona Maria Pierre, o Sr. Aparecido Molinari, a Sra. Lídia Testener. O Sr. Roldão, a Irmã 

Angélica, a Sra. Antônia Sanchez, o José Ribert, o Joaquim Topan, a dona Anita Almeida, 

a Marcia, a Maria Moisés, o Sr. Hortêncio Jamarino e o Sr. Graciato também são 

merecedores desta honraria. 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 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. Parabéns a todos, e meu muito 

obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 

“Boa noite a todos. Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, autoridades 
presentes, imprensa escrita e falada, funcionários desta Casa, homenageados. Acredito que 

estamos em uma sessão onde os atores principais são os homenageados. São 20 pessoas de 

notável respeito. Estou em um momento de estase afetivo por tamanha felicidade. Também 

faço parte da classe da Saúde, assim como a representante de nosso município, Sra. Eliane 
de Castro. Sem dúvidas, de todo esse período na condição e qualidade de vereador eleito 

pelos cidadãos, é o momento mais importante e feliz da minha vida. Hoje é um dia especial 

porque vejo que essa homenagem é de fundamental importância. Muitas vezes passamos 

uma vida inteira sem recebermos um simples ou justo obrigado por aquilo que fazemos. Em 
minha opinião, a homenagem em vida é muito importante. Tenho certeza que cada um dos 

homenageados está muito feliz. Felizes porque vocês são os principais atores desta noite. É 

muito importante essa situação. Vida e carreira. Um equilíbrio possível? Tudo na vida é 

questão de tempo. Basta priorizarmos e escolhermos tudo aquilo que queremos fazer. Isso 
vale para a nossa vida particular e vale para a nossa carreira. Isso é muito importante. Vida 

e carreira são estâncias separadas. A vida tem várias faces. A face social, a face religiosa e 

a face profissional. Vivemos 24 horas por dia, a maior parte do tempo, trabalhando 

profissionalmente. Algumas pessoas desempenham um trabalho excelente. Algumas 
desempenham um trabalho bom. Infelizmente, outras realizam um trabalho somente para o 

seu ganha pão. Tenho certeza que de todos os homenageados, todos diferenciam muito bem 

o que é trabalho e o que é emprego. São temas onde muitas vezes pensamos que são 

associativos, mas são totalmente diferentes. O emprego é uma fonte de renda. O trabalho é 
uma fonte de vida. Vida essa que é compartilhada com nossos familiares. Muitas pessoas 

encontram no emprego o trabalho que queriam ter. Nessa hora, juntamente com todos os 

homenageados, vejo quanto é importante e o quanto é difícil lidarmos com a vida humana. 

Por que fazemos isso? Tenho certeza que todos os homenageados fazem o que fazem 
porque amam a sua profissão. Fazem da melhor forma possível. Devemos ter isso em 

mente. Muitas pessoas não conseguem no emprego o trabalho que gostariam de ter. São 

pessoas, muitas vezes, infelizes e que vivem a resmungar. Tenho certeza que não faz parte 

do contexto na qual os nossos homenageados da noite sentem. O resultado para essas 
pessoas é o stress. É uma situação muito diferente do cansaço. O cansaço é resultante, 

muitas vezes, de um esforço intenso. O stress resulta de um esforço que não entendemos o 

porquê de onde vem. O cansaço se cura com descanso. O stress cura-se com a mudança de 
função. As nossas funções dentro da área de Saúde resultam em muito cansaço, mas jamais 

por stress. Estamos lidando com a vida humana. Nunca podemos desanimar porque se 

desanimarmos estaremos perdendo a nossa alma. Temos que ter em nossas vidas a clareza 

onde queremos chegar. Existe uma passagem em um livro chamado ‘Alice no país das 
maravilhas’ muito interessante. Existe uma passagem de um personagem do livro que é um 

gato. Esse gato aparece por duas vezes no roteiro desse livro. Na primeira vez nada 

acontece em sua passagem. Na segunda vez, ele dialoga com a Alice, personagem que está 

perdida e cai em um buraco a procura de seu coelho. Ela acaba encontrando o gato no alto 
da árvore e pergunta para o gato: Aonde vai essa estrada? – diz ela. Aonde você quer ir? – 

responde o gato. Estou perdida – diz Alice. Para quem não sabe aonde vai, qualquer 

caminho serve. – diz o gato. Então, equilíbrio na vida e na profissão demonstra clareza 

onde queremos chegar. Todos nós humanos um dia morreremos, mas tenho certeza que 
todos os homenageados da noite possuem equilíbrio da vida e da profissão escolhida. Vocês 

sempre terão harmonia em suas vidas para não virar monotonia. Com muita gratidão 



gostaria de deixar em meu nome, juntamente com todos os demais companheiros, o meu 

muito obrigado a cada um de vocês pelos serviços prestados a nossa comunidade. Muito 
obrigado.” (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite senhor presidente, senhores vereadores, 

homenageados da noite, autoridades presentes, imprensa escrita e falada, Rafael Donizete, 

Marcos Paulo, Dr. Pedro, Zé Branco, Joilson, Luiz Machado, Juliano Feliciano. Faço 
questão de dizer o nome de todos vocês, pois ontem pedi para que todos pudessem vir 

prestigiar as homenagens direcionadas aos homenageados. Muito obrigado. Boa noite 

Secretária da Saúde, Eliane de Castro. Boa noite ao nosso presidente de Itapira, Sr. Ademir 

Nani. Não posso deixar de cumprimentar a nossa tesoureira Roseli e a presidente fiscal de 
Campinas, Sra. Tina Rodrigues. Boa noite a todos. Todos formam uma equipe muito coesa. 

Queria fazer uma homenagem especial direcionada ao presidente da Casa, pois esta figura 

se compromete com a classe. Sempre lutou pelos seus direitos e valorizações. A história de 

sua vida mistura-se com a história da luta sindical, ou seja, a luta por todos vocês 
trabalhadores. Se hoje possuímos direitos e benefícios, acredito que esta figura também 

possui sua parcela de colaboração. Estamos hoje nesta Casa para falarmos a respeito da 

outorga do diploma Ana Nery. Não posso deixar de falar sobre os trabalhadores da Saúde. 

Sabemos que os trabalhadores da Saúde é a parte mais importante de um pé de nossa 
sociedade. Seria o pé base para a construção de um país. A Saúde, juntamente com a 

Educação e a Segurança, é a base de um país. Os funcionários da Saúde que aqui se 

encontram são elementos fundamentais e o alicerce de um país. Dr. Rafael, vejo que todos 

os homenageados são fundamentais para o desenvolvimento e progressão de um país. 
Minha mãe dizia que uma casa bem consolidada começa pelo alicerce. Não vejo um país 

alicerçado sem o sistema de Saúde. Não vejo um país sem os trabalhadores da Saúde. 

Quanto mais hospitais e clínicas, melhor. Somos mais de um milhão de funcionários que 

integram o sistema da Saúde desse país. Representamos uma fatia muito grande de nossa 
sociedade, sendo que nos dias atuais está muito desvalorizada. Para aqueles que não me 

conhecem, sou dentista do Sindicato da Saúde com muito orgulho. Todo dia ouço muito 

sobre os colegas. Todos dobram as mangas de suas camisas para trabalhar dia após dia. A 

condição salarial do trabalhador da Saúde é horrível. A valorização desse profissional tão 
importante para a sociedade é pior ainda. Estive assistindo um noticiário e constatei a 

seguinte notícia: ‘Funcionário de uma construção civil cai de cima de uma obra e acaba 

morrendo. Obra embargada.’ Quantos profissionais da Saúde se contaminaram com agulha 

e que adquiriram doenças que vão arrastar pelo resto da vida? Quantos de vocês foram 
citados pela mídia? É uma inversão de valores, meus senhores. Imaginem um hospital 

embargado no sentido de constatar as condições do trabalhador da Saúde. Isso nunca 

ocorreu. Cabe ressaltar que todos nós não temos o direito a, sequer, um plano de saúde. Os 
hospitais ganham cada vez mais. Os profissionais da saúde cada vez mais estão 

desvalorizados. Posso colocar até as condições de nossos colegas médicos porque nos dias 

atuais eles são os responsáveis em comandar o setor da saúde. É um setor privilegiado. Os 

médicos também sofrem. Os Drs. Pedro e Rafael podem confirmar as minhas afirmações. 
Vejo que toda essa decadência de nosso sistema de Saúde é inerente. Meus caros colegas, 

olhem para essas 21 pessoas que labutam dia a dia para salvar muitas vidas. Apesar de 

todos esses problemas, jornadas excessivas de trabalho, além de outros problemas, os 

mesmos labutam dia a dia com muita vontade. Hoje eles são outorgados com o diploma 
porque merecem e amam o que fazem. Eles amam cuidar do próximo. Senhores, essa é a 

verdadeira alma do diploma Ana Nery. São essas pessoas que, apesar de todos os 

problemas que enfrentam, lutam e trabalham com amor. Gostaria de agradecer a todos os 

homenageados e trabalhadores da Saúde. Obrigado.” (Aplausos) A seguir, faz uso da 
palavra a Secretária Municipal da Saúde Sra. ELIANE DE CASTRO: “Boa noite a todos. 

Excelentíssimo senhor Carlos Alberto Sartori, presidente desta Câmara Municipal, na 



pessoa da qual cumprimento a todos ilustríssimos vereadores e colaboradores desta Casa. 

Excelentíssimo senhor Carlos Aparecido Jamarino, Secretário Municipal de Administração. 
Ilustríssimo senhor Ademir Aparecido Nani, Diretor e Presidente do Sindicato dos 

Empregados do Serviço de Saúde de Itapira e colaboradores presentes. Demais autoridades, 

homenageados e familiares, colegas e amigos. Muito boa noite a todos e a todas. É com 

grande satisfação e muita honra também que nos reunimos nesta noite para homenagear os 
trabalhadores da Saúde. Uma homenagem mais que justa para reconhecer o trabalho 

daqueles que zelam pela saúde de nossa população e agraciar com o diploma Ana Nery os 

profissionais eleitos por seus colegas de trabalho em suas instituições. Parabéns aos 

funcionários eleitos e homenageados. Meus cumprimentos a Câmara Municipal e ao 
Sindicato dos empregados por este evento que se reveste da maior importância e reconhecer 

o valor destes importantes profissionais que dedicam seus conhecimentos e habilidades em 

favor a comunidade. Nunca é demais lembrar que estes profissionais estão sempre 

presentes em todos os momentos que transmitem a palavra certa, para a pessoa certa, na 
hora certa e que reparam em tudo e em mais alguma coisa que ninguém mais repara no 

paciente. Fazem o paciente se sentir protegido como se um anjo cuidasse dele. Querem 

sempre o melhor, afastando sempre o pior. Particularmente meus cumprimentos especiais 

aos funcionários do Hospital Municipal, Sra. Telma, Sra. Irles e Sr. Benedito por terem sido 
eleitos pelos próprios colegas e terem se destacado no dia a dia de seus trabalhos. Muito 

obrigado a todos.” (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Secretário Municipal de 

Administração e representante do prefeito municipal Sr. CARLOS APARECIDO 

JAMARINO: “Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itapira, Sr. 
Carlos Alberto Sartori. Dignas autoridades presentes, componentes da Mesa já citados pelo 

cerimonial, homenageados, senhores e senhoras, familiares, senhores vereadores, colegas e 

funcionários da Casa, imprensa escrita e falada, internautas, boa noite. Gostaria de pedir 

desculpas em nome do prefeito Paganini. Houve um contratempo familiar no momento em 
que ele estava vindo a esta solenidade. Com certeza ele está fazendo parte dessa 

homenagem e se solidarizando com vocês. 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 já citados anteriormente. Familiares dos homenageados aqui 

presentes, diretores e representantes do Sindicato dos Estabelecimentos da Saúde de Itapira, 

demais autoridades mencionadas pelo cerimonial, representantes de nossos órgãos de 

imprensa, senhoras e senhores. É uma honra prestar essa homenagem tão merecida a todos 
vocês porque estão, nesse momento, representando a suas instituições. Também trabalhei 

na área da Saúde como enfermeiro e na área administrativa do Instituto Bairral e me 

dediquei ao próximo como vocês que compõem o setor da Saúde de nosso município. 
Graças a Deus dos meus três filhos, dois são formados na área da Saúde e um milita na área 

da Saúde do município de Campinas. Vejo o quanto ele trabalha e o quanto é o esforço dele 

em relação a dedicação para com as pessoas que mais necessitam. 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 esta homenagem na data de hoje. Acredito que trabalhar na área da Saúde 
necessita-se de vocação e devoção. Entendemos que a devoção em vem primeiro lugar 

porque vocês lidam com o dia a dia com o sofrimento, as frustações e as alegrias das 

pessoas. É notório que muitas vezes deixam de lado o próprio sofrimento para se doar a 

quem estamos cuidando. Por isso que entendo que a devoção é cordial na vida de um 
trabalhador da área da Saúde. Por justiça, estendo o devido reconhecimento aos seus 

familiares que com amor e compreensão os apoiam na superação e perfeito 



comprometimento das complexas tarefas das quais estão sujeitos como profissionais da 

Saúde na labuta diária pela cura das enfermidades e pela manutenção da vida. A meu ver, 
os profissionais da Saúde são heróis anônimos, benção divina derramada sobre a nossa 

existência terrena, paladinos do amor solidário, da fraternidade que concretamente praticam 

a verdade e irradiam a beleza na celebra frase do imortal poeta português Fernando Pessoa. 

‘Tudo vale a pena quando a alma não é pequena’. Com certeza, nobres homenageados, ao 
optarem por militar nos diferentes setores da Saúde vocês abraçam os ensinamentos e os 

ideais cristãos na plenitude de seus valores e se transformam em multiplicadores de fé, 

amor, esperança e em bálsamo para a dor e o sofrimento de seus irmãos e semelhantes. 

Generosidade, desprendimento, solidariedade estão presentes em cada ato, procedimento e 
a todo o momento no exercício desta nobre e maravilhosa profissão. Dizer-lhes parabéns e 

homenageá-los como agora fazemos ou mesmo abraçar a cada um como forma de 

demonstrar espiritual e fisicamente nosso muito obrigado. É muito importante esse tipo de 

trabalho, pois ameniza o sofrimento das pessoas enfermas no dia a dia. Parabenizo, ainda, 
na pessoa de nosso presidente, nossos colegas vereadores desta Casa pela aprovação 

unânime das proposituras que nos permite, neste momento, valorizar e homenagear 

condignamente esta 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. Em nome do prefeito José Natalino Paganini agradeço e parabenizo 

a todos por esse momento. Muito obrigado e boa noite.” (Aplausos) A seguir, faz uso da 

palavra o Presidente do Sindicato da Saúde de Campinas e Região Sr. EDSON LAÉRCIO 

DE OLIVEIRA: “Senhor presidente desta Casa de Leis, vereador Carlos Alberto Sartori, 

na qual gostaria de cumprimentar e agradecer a presença de todos os vereadores que 

compõem este Legislativo. É com imenso orgulho e honra que prestamos esta singela 

homenagem aos trabalhadores da Saúde desta cidade. Dra. Eliane de Castro, pessoa esta na 
qual gostaria de cumprimentar a todas as profissionais de Saúde. Vereador Maurício, quero 

ter a honra de poder me dirigir, pela primeira vez, a sua pessoa na condição de parlamentar 

municipal. Em sua pessoa gostaria de cumprimentar todas as autoridades que aqui se fazem 

presentes e que compõem esta Mesa alta. Companheiro Ademir Nani, quero cumprimentar 
os diretores do Sindicato da Saúde em nome de sua pessoa, em especial a todos os 

colaboradores deste órgão. Quero, neste momento, me ater a algumas palavras ditas pelas 

pessoas que me antecederam nesta tribuna. Tenho que, em parte, divergir de algumas 

situações. Não seria pelo fato de que os senhores estão errados. Acredito que esta é a visão 
de todos quando olham para o profissional da Saúde. A visão seria que somos 

vocacionados, anjos da guarda de prontidão na cabeceira da cama de muitos enfermos, uma 

categoria iluminada, dentre outros. Somos tudo isso. Não tenho dúvidas, mas somos mais. 
Somos profissionais. Amamos o que fazemos, mas temos família, contas a serem pagas e 

problemas familiares a serem resolvidos. Muitas vezes deixamos esses problemas em casa e 

chegamos sorrindo na porta dos hospitais e consultórios como nada tivesse acontecido. Para 

quê? Para cuidar de outra pessoa que está pior do que nós mesmos. Devemos estar sempre 
prontos. Temos que estar sempre preparados para que em um plantão possamos cuidar de 

um paciente a fim de que o mesmo não retorne novamente. Lidamos com tudo isso, mas 

não temos aquilo que um profissional tem, ou seja, o respeito da sociedade, a valorização 

de nossos empregadores ou sermos notados na hora em que mais necessitam de nossa 
ajuda. Na grande maioria dos estabelecimentos de Saúde desse país, em especial do Estado 

de São Paulo, isso não acontece. Hoje é um momento de festa e homenagem. É um 

momento de reflexão baseado naquilo que fazemos. Estamos vendo que se aproxima um 

ano típico de renovação de nossos mandatários a nível nacional. Então, podemos constatar 
que já se iniciam as grandes propagandas maciças de que a Saúde é o melhor lugar. Há 10 

dias, por determinação ministerial, todos aqueles que têm câncer deverão ser atendidos em 



60 dias. Dr. Rafael, a hora que se tem o diagnóstico a pessoa já está ‘subindo’. É uma 

mentira deslavada. É propaganda enganosa. A nossa presidenta, quando candidata, assinou 
e documentou com dezenas e milhares de profissionais da Saúde garantindo o seguinte: ‘Eu 

vou sancionar a lei de 30 horas para os profissionais da Saúde porque os mesmos são 

merecedores.’ O que se fez? Esconde-se e obriga o pessoal de Brasília a se ajoelharem a 

fim de impedir a votação. É a regra do jogo. Os nobres deputados federais viram noites e 
dormem na cadeira para votarem medidas que não trazem nada a ninguém a não ser 

benefícios próprios a quem vota. Será que não há vontade política de se juntar tudo de 

melhor, votar, organizar e buscar financiamentos? Não. Tem dinheiro para tudo. Tem 

dinheiro para a África e Bolívia, mas dinheiro para a Saúde não tem. Cabe ressaltar que no 
momento de fixar maiores valores no orçamento dizem que não é necessário, pois acabará 

engessando-o. Em que lugar e em que país não existe financiamento da Saúde e 

investimento na Segurança e Educação? São os setores de mais importância deste país. 

Devemos trabalhar por dois ou até mesmo por três. Não é somente os médicos que estão 
sobrecarregados. Estamos tão ou igual a eles. É preciso mudar. Como se muda? Muda-se 

com a participação da sociedade, mas não a partir do momento em que necessitam de 

nossos serviços e sim em todo o momento. Deve-se cobrar junto aqueles que podem e 

foram eleitos para mudar a situação deste país. Há quanto tempo não se vê uma lei que 
venha em defesa de nosso país? Tudo se faz através de medida provisória. É interesse de 

quem? É interesse do Executivo. Então, é preciso que a sociedade participe desse processo. 

É necessário, caso contrário, não teremos melhores condições de trabalho, tecnologia e 

equipamentos para desenvolvermos nosso trabalho. É uma profissão que não se faz com 
máquina. Qualquer máquina que venhamos a ter em nosso local de trabalho, a mesma 

necessitará de um profissional para operá-la. É uma reflexão. Quero me dirigir aos 

homenageados desta noite. Vocês tem um mistério pela frente. Defendo-os como 

profissional em busca da alegria em estar trabalhando. Busco a construção de uma vida 
melhor para suas famílias. Isso sim é ser um profissional e trabalhador. Vocês devem levar 

essa homenagem a todos os demais profissionais. Desejo que vivam muito para atender a 

população Itapirense. Quero me dirigir, por último, ao vereador Maurício. Tenho muita 

saudade de sua idade. Essa firmeza e ideal de lutar pelos outros é exemplar. São pessoas 
como você que talvez necessitemos no futuro próximo. Parabéns a todos. Obrigado.” 

(Aplausos) (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, 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. 
 

 


