
Ata da 11ª Sessão Solene, realizada aos 29 dias do mês de  

Novembro de 2013 para a outorga da Honraria "Tenente-Coronel Francisco 
Lourenço Cintra" ao Sr. Édison Laércio de Oliveira. Iniciando a Sessão, o Assessor de 

Imprensa solicita, para compor a Mesa, a presença do Presidente da Casa, Sr. CARLOS 

ALBERTO SARTORI. Isto feito, é realizada a chamada de todos os Senhores Vereadores 

para a composição do Plenário. Ausentes os Vereadores Srs. CÉSAR AUGISTO DA 

SILVA, DÉCIO DA ROCHA CARVALHO e JULIANO FELICIANO. Ato contínuo, 

são convidados para compor a Mesa Principal os Srs.: José Natalino Paganini, Prefeito 

Municipal de Itapira, Edi Marcelo Praches, Representante do Sindicato as Saúde de Itapira, 

Rosa Ângela Iamarino, Secretária Municipal de Saúde de Itapira e o ilustre homenageado, 
Sr. Édison Laércio de Oliveira. Ato seguinte, o cerimonial solicita a presença no plenário 

do ilustre homenageado a saber Sr. Edson Laércio de Oliveira. 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. Isto feito, o cerimonial registra, na 

íntegra, os ofícios das autoridades ausentes da presente Sessão Solene. Ofícios: César 

Augusto da Silva: Manifestação de agradecimento pelo honroso convite e justificativa de 

ausência da presente sessão solene. Décio da Rocha Carvalho: Manifestação de 
agradecimento pelo honroso convite e justificativa de ausência da presente sessão solene. 

Juliano Feliciano: Manifestação de agradecimento pelo honroso convite e justificativa de 

ausência da presente sessão solene. Diretoria da Irmandade Santa Casa de Misericórdia 

de Mogi Guaçu: Agradecimento pelo envio do honroso convite e justificativa de ausência 
devido a compromissos anteriormente agendados. Clínica de Repouso Itapira: 

Agradecimento pelo honroso convite e justificativa de ausência da solenidade. Ademir 

Aparecido Nani: Manifestação de agradecimento e justificativa de ausência da presente 

sessão solene. José Antonio Barros Munhoz: Agradecimento pelo honroso convite e 
justificativa de ausência devido ao surgimento de um imprevisto. Reinaldo Nogueira L. 

Cruz: Agradecimento pelo honroso convite e justificativa de ausência da presente sessão 

solene de Outorga da Honraria Tenente Coronel “Francisco Lourenço Cintra.” Hélia 

Regina Pichotano: Agradecimento pelo honroso convite e justificativa de ausência da 
presente sessão solene devido a compromissos anteriormente agendados. Luis Fernando 

de Almeida: Manifestação de agradecimento e justificativa de ausência da solenidade. A 

seguir, o Sr. Presidente solicita a execução do Hino Nacional. Continuando os trabalhos, o 

Sr. Presidente CARLOS ALBERTO SARTORI faz uso da palavra: “Dignas autoridades 
presentes, já citadas pelo cerimonial. Excelentíssimos Membros da Mesa Diretora. 

Excelentíssimos companheiros vereadores. Prezado e ilustre homenageado, merecedor não 

só desta honraria que lhes entregaremos em instantes, mas também e principalmente da 
nossa eterna gratidão, respeito e admiração pelos inestimáveis e relevantes serviços 

prestados à comunidade Itapirense. Representantes da imprensa. Senhores, Senhoras, 

jovens que nos honram com suas presenças nesta Sessão Solene. Quero inicialmente 

expressar a minha imensa satisfação e justificado orgulho por ter a honra e a oportunidade 
de, na condição de Presidente da Câmara Municipal de Itapira, juntamente com os nobres 

companheiros vereadores da 16ª Legislatura, outorgar a Honraria Tenente-Coronel 

Francisco Lourenço Cintra ao nosso ilustre irmão Dr. Édison Laércio de Oliveira, 

presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos da Saúde de Campinas e 
Região e presidente da Federação dos Empregados dos Estabelecimentos da Saúde do 

Estado de São Paulo. Rapidamente, gostaria de relembrar um pouco sobre esta ocasião da 

qual participamos aqui hoje. Quando votada em plenário, a feliz proposta que concede o 

mais que merecido título de honraria ao nosso laureado, propositura esta de minha autoria 
juntamente com o nobre vereador Maurício Cassimiro de Lima, após apreciado o currículo 

e visto a conduta, importância e ações do homenageado, levaram o Plenário a posicionar-se 



pela aprovação unânime da iniciativa e por aclamação dos doutos componentes desta Casa 

Legislativa. E não poderia ser diferente! Considerando a história do Dr. Édison, seu 
imprescindível trabalho realizado em defesa dos direitos dos trabalhadores da Saúde, e, 

com grandes reflexos em Itapira, indicamos para o recebimento desta láurea para 

mostrarmos a nossa imensa gratidão. Agradeço mais uma vez aos companheiros de 

Legislativo por terem aceitado e aclamado o nome deste verdadeiro batalhador para o 
recebimento desta honraria que agora concretizamos por meio deste ato solene. Muito 

Obrigado!” (APLAUSOS). A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite senhor presidente. Gostaria de cumprimentar os 

membros da Mesa Diretora, nossa Secretária de Saúde, Sra. Rosa Iamarino, nosso prefeito 
municipal, Sr. José Natalino Paganini, demais vereadores, autoridades, público presente. 

Boa noite Sr. Édison Laércio de Oliveira e demais familiares. Em nome da Sra. Sônia 

gostaria de saudar todas as mulheres que se fazem presentes nesta sessão. Boa noite Sr. 

Almir e sua esposa, Sra. Lurdinha, Sr. Aldo Piva, Sr. Arlindo Belini, Sr. Cido, senhoras e 
senhores. Hoje estou muito feliz e acredito que muitos de vocês também estão. Estamos 

realizando uma justa homenagem ao Dr. Édison Laércio de Oliveira, o qual é merecedor 

dessa comenda. A comenda Tenente Coronel Francisco Lourenço Cintra foi instituída por 

Jácomo Mandato em 1983. Foi outro importante historiador de nossa cidade. Ele sentiu um 
vazio no qual o cidadão Itapirense não tinha uma maneira de ser homenageado nesta Casa 

de Leis. Vale lembrar que o Dr. Édison é cidadão Itapirense de fato e mérito. Estamos 

reunidos nesta Casa de Leis para outorgar essa horaria ao Sr. Édison. Quando o saudoso 

Jácomo Mandato percebeu esse vazio, automaticamente ele instituiu essa comenda. Ele 
trouxe essa justa homenagem até as pessoas que eram salientes em nossa cidade. Aqui está 

o Dr. Édison. Podemos dizer uma infinidade de coisas em relação ao Dr. Édison. Estivemos 

analisando a biografia do Dr. Édison nas comissões e percebemos que a mesma é muito 

extensa, mais parecida com um livro. Temos inúmeras situações na qual podemos justificar 
a presença do Dr. Édison nesta homenagem. O Dr. Édison Laércio é uma figura política, 

social e muito importante no âmbito municipal de nossa cidade. O homenageado 

proporcionou um projeto chamado Educação na Saúde. Esse projeto mudou a faixa social 

da Saúde. Antes, nos estabelecimentos de saúde, ou era atendente de enfermagem, 
enfermeiro ou médico. Vendo que existia uma desproporção sobre toda essa situação foram 

criados cursos de capacitação em 1996 até o ano de 1998. Cerca de 16 mil pessoas foram 

beneficiadas. Muitas delas seguiram com suas carreiras de auxiliares de enfermagem. Isso 

proporcionou a criação do cargo de técnico de enfermagem. É uma situação de nível 
nacional. Referenciamos esse homem porque ele mudou o contorno da Saúde em nível 

nacional. Não é somente isso que podemos falar sobre o Dr. Édison. O Dr. Édison brigou e 

lutou por essa classe. No passado realizávamos 8 horas diárias de trabalho. Atualmente são 
12 por 36 horas ou apenas 6 horas diárias. Há pouco tempo foi aprovado na Assembleia 

Legislativa o projeto que rege apenas 30 horas de carga horária de trabalho. Dr. Édison 

brigou e formulou as Nrs, onde o funcionário tem o direito de insalubridade e 

periculosidade paga. O Dr. Édison brigou por dignidade e pela cesta básica. O Dr. Édison 
está a frente do Sindicato da Saúde há 29 anos. Era um estabelecimento muito pequeno e 

pouco estruturado no passado. Através de sua administração transparente o sindicato é 

exemplo em nosso Brasil. É uma figura política reconhecida em todos os âmbitos a nível 

federal, estadual ou municipal. O senhor é sempre bem recebido aonde chega. Sou prova 
disso. Tudo isso que foi dito não foi o grande motivo dessa honraria. Foi pelo amor 

disponibilizado pela sua pessoa. Você sempre dedicou sua vida, muitas vezes deixando sua 

família de lado, para concretizar benefícios para a classe trabalhadora. Muito obrigado pela 

presença, Dr. Édison. Fico feliz em estar presente nesta solenidade. Muito obrigado.” 
(APLAUSOS). A seguir, faz uso da palavra o Prefeito Municipal de Itapira Sr. JOSÉ 

NATALINO PAGANINI: “Boa noite a todos. Gostaria de saudar o Sr. Carlinhos Sartori, 



o nosso querido homenageado da noite, Sr. Edison Laércio de Oliveira, Sr. Maurício 

Cassimiro de Lima, Sra. Rosa Iamarino, público presente, demais vereadores. Na pessoa do 
Sr. Arlindo Belini, grande historiador de nossa cidade, faço questão de saudar a todos que 

marcam presença nesta Casa de Leis. Hoje é um momento muito importante. É com enorme 

prazer que participo hoje dessa homenagem, Dr. Edison. Não apenas porque ela é de inteira 

justiça, mas porque ela se dirigi a um grande amigo e uma pessoa que tão logo conheci no 
início de nossa administração. Aprendi a admirá-lo. Em poucas ocasiões que nos fazem 

felizes do que aquelas em que as qualidades de um amigo são reconhecidas publicamente 

como acontece nesta noite. Por esse motivo gostaria de parabenizar a Câmara Municipal, 

pois por aprovação unânime disponibilizou esta homenagem ao Sr. Édison Laércio de 
Oliveira. Para todos os presentes devo dizer que a homenagem se estende a uma pessoa que 

se dignificou em todos os seus atos. É alguém que se estendeu para sua atividade 

profissional e sindical o trato respeitoso e elegante que faz parte de sua conduta. Agindo 

assim criou um novo patamar de trabalho e ajudou a melhorar a Saúde, a sua área de 
atuação, em todo nosso querido Estado de São Paulo. Esse tipo de procedimento serve hoje 

como modelo para muitos sindicatos de nosso Brasil. Como presidente do Sindicato dos 

Empregados da Saúde, Édison Laércio de Oliveira não criou conflitos e discórdias. Ao 

contrário, gerou laços de entendimentos e de concórdia. Ao falar assim preciso lembrar que 
um laço surge quando duas cordas de tensão se unem sem perder sua individualidade para 

criar uma união que agrega um terceiro elemento. Cada uma delas mantém sua razão de ser 

e faz sua parte para formar o conjunto. Assim fez o nosso amigo, o nosso profissional 

Édison, defendendo os interesses dos trabalhadores junto ao Estado e ao empresariado, mas 
tendo como objetivo em seu horizonte de projeto o fortalecimento da Saúde no Estado. Deu 

exemplo e continua dando de trabalho, de desprendimento, de coragem e de descortino, de 

lealdade a classe e de apoio a população. Mais uma vez, Dr. Édison, parabenizo-o em nome 

de todos os nossos vereadores, o público presente e a nossa cidade por se tornar possível 
essa tão merecida homenagem. Parabenizo a todos nós por esse momento em que estamos 

nos curvando perante você, Dr. Édison. É uma pessoa digna, respeitosa, dedicada ao seu 

trabalho, honesta e transparente. Posso dizer isso, Dr. Édison, pois naqueles momentos no 

início de nossa administração chegamos a um bom senso em relação ao terreno de 24 mil 
metros que a cidade estava necessitando. De pronto, com liderança e discernimento você 

tomou uma decisão precisa. Por esse motivo me coloco a disposição para futuros 

empreendimentos que o sindicato desenvolverá em nossa cidade. Parabenizo fortemente 

todos os vereadores, assim como o público que se faz presente nesta noite. Obrigado e boa 
noite a todos.” (APLAUSOS). A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS 

ALBERTO SARTORI: “Boa noite. Venho a esta tribuna novamente para dizer que, 

considerando sua história de vida, bem como sua coragem e entrega no desempenho de 
suas responsabilidades e afinco, o qual realiza seu trabalho frente ao Sindicato da Saúde de 

Campinas e da Federação dos Trabalhadores da Saúde de São Paulo, refletindo em ações 

positivas ao longo de todo o estado, o Dr. Edison faz de suas atribuições um verdadeiro 

sacerdócio. Seu extenso currículo nos permite asseverar que estamos retribuindo neste ato, 
ainda que modestamente diante da sua enorme importância levada a efeito e ressaltada por 

muitos, com admiração e imensa gratidão o muito que já realizou, e ainda realizará em sua 

atuação, o que certamente reflete em situações positivas em Itapira. O Legislativo 

reconhece hoje, tudo aquilo que o Sr. fez e faz pelo nosso povo, e eu me sinto feliz e alegre 
por ser coautor dessa honraria. Atualmente, o Sindicato da Saúde de Campinas e Região 

abrange mais de 170 municípios, contando com mais de 21 mil associados. Por sua vez, 

através da Federação dos Empregados dos Estabelecimentos da Saúde do Estado de São 

Paulo, mais de 300 mil trabalhadores são representados em todo o Estado. Eu, como 
profissional da Saúde que fui, trabalhando primeiramente no Instituto de Psiquiatria 

Américo Bairral e posteriormente no Hospital Municipal quando do início de suas 



atividades em Itapira, sou prova viva do empenho do Dr. Édison a favor da categoria. 

Sabemos reconhecer as batalhas que são travadas no dia a dia em prol dos direitos destes 
trabalhadores, em sua grande maioria injustiçados, expostos a jornadas de trabalho 

desumanas, a salários defasados e condições de trabalho que nem sempre são as ideais para 

que o profissional da Saúde possa desempenhar suas funções em sua totalidade. Estas são 

apenas algumas das bandeiras hasteadas pelo nosso homenageado, que com certeza já 
obteve grandes avanços em prol dos trabalhadores. Sem dúvida alguma, uma longa 

experiência nesta área difícil, delicada e importante que é a Saúde. Dr. Édison, o senhor 

pode ter certeza que o seu trabalho é reconhecido pelo povo de Itapira e pelo Poder 

Legislativo Itapirense através desta honraria. Muito obrigado por tudo que o senhor fez e 
continuará fazendo pelos nossos trabalhadores. Sabemos da sua infinita missão na área da 

Saúde, e por tudo isso o senhor é merecedor desta honraria. Hoje, nós representamos todos 

estes profissionais e seus familiares que gostariam de agradecer ao senhor pessoalmente. 

Por fim, confesso estar imensamente feliz e orgulhoso, emocionado mesmo, por ocupar esta 
presidência nesta ocasião festiva e solene, na qual representando toda população de Itapira, 

a Câmara Municipal lhe outorga a Honraria Tenente-Coronel Francisco Lourenço Cintra. 

Receba este título em nome de toda a população Itapirense! Muito obrigado e boa noite a 

todos!” (APLAUSOS). Ato contínuo, o Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima, 
juntamente com o Presidente da Câmara Municipal de Itapira, Sr. Carlos Alberto Sartori, 

entregam a Honraria "Tenente- Coronel Francisco Lourenço Cintra" ao ilustre 

homenageado, Sr. Édison Laércio de Oliveira. (APLAUSOS). A seguir, faz uso da 

palavra o Sr. ÉDISON LAÉRCIO DE OLIVEIRA: ““Excelentíssimo Sr. presidente desta 
Casa, Sr. Carlos Alberto Sartori. Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal de Itapira, Sr. José 

Natalino Paganini. Em sua pessoa gostaria de saudar as demais autoridades que se fazem 

presentes nesta solenidade. Senhora Sônia Marques Paganini. Em sua pessoa gostaria de 

saudar todas as mulheres desta cidade. Quero saudar o vereador Maurício Cassimiro de 
Lima. Em sua pessoa gostaria de saudar os demais vereadores desta Casa. Senhora 

Secretária de Saúde desta cidade. Em sua pessoa gostaria de saudar todos os trabalhadores 

da Saúde do município de Itapira. Através de minha esposa gostaria de deixar registrado 

um beijo para meus filhos Bruno, Marcela e Gabriela. Não puderam vir a esta homenagem, 
mas com certeza estão presentes de alma. Gostaria de saudar uma pessoa muito especial 

que ainda não veio a esse mundo, mas que trará a mim e a minha família muita alegria. Isso 

faz com que comece a colocar os pés no chão e a me acomodar um pouco mais. Como 

posso me acomodar com essa honraria? Acima de tudo, acredito que essa honraria me trás 
maior responsabilidade. Digo responsabilidade porque as palavras do Maurício e do 

prefeito me deixam orgulhoso. Gostaria de agradecê-los. Tenho certeza que não mereço. 

Fizemos com vontade e a certeza de que estávamos no caminho correto. Na medida que 
você faz com que os trabalhadores da Saúde tenham uma condição melhor de vida, com 

certeza a sociedade também terá. A sociedade é a única que depende e necessita desses 

trabalhadores. O que nós fizemos e continuamos a fazer é buscar realmente o 

reconhecimento e a valorização desses profissionais. Isso nos leva a receber essa honraria 
que muito me envaidece. Gostaria de dividi-la com todos os diretores e colaboradores do 

Sindicato da Saúde de Campinas e Região. Venho trabalhando há muito tempo nesse 

sentido. O prefeito relembrou essa situação em suas palavras. Confesso que muitas vezes 

quase “chutei o pau da barraca”, mas às vezes a responsabilidade me chama atenção e vejo 
que é preciso buscar o consenso. Faço isso diuturnamente porque o sistema de Saúde desse 

país não aguenta mais o jeito que está. O prefeito me disse que 27,5% de seu orçamento 

total está direcionado para a área da Saúde. O governo federal não coloca, sequer, o que 

deve colocar. O sistema acaba na situação que encontramos na mídia. Deve haver um 
orçamento sério para o sistema da Saúde nos 3 níveis, ou seja, federal, estadual e 

municipal. Quero agradecer os vereadores Maurício e Carlos por terem me indicado a 



receber essa honraria. Essa honraria irá fazer com que consiga, em meu dia a dia, buscar 

uma responsabilidade maior em defesa dos trabalhadores da Saúde. Tenho uma passagem 
muito alegre e tranquila por esta cidade. Lembro-me de uma pessoa muito tranquila e 

bondosa chamada Sr. Hortêncio Iamarino. Tenho certeza que ele está nos olhando nesta 

noite. Sua tranquilidade fez com que eu pensasse muito bem para tentar mudar a vida dos 

trabalhadores. Ele foi um grande autor nesse processo de mudança. Muito obrigado a 
todos.” (APLAUSOS). 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. 


