
Ata da 4ª Sessão Solene, realizada aos 21 de Maio de 2014 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 2013/2014. 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. Ausentes os vereadores Srs. 
CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA e 

JULIANO FELICIANO. Ato contínuo, são convidados para compor a Mesa Principal os 

Srs: Maurício Cassimiro de Lima, 1º Secretário e Líder de Governo, Sr. Ademir 

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

Sr. Carlos Aparecido Jamarino, Vereador licenciado e atual Secretário Municipal de 

Administração, Sr. José Natalino Paganini, Prefeito Municipal de Itapira, Sra. Sônia 

Maria de Oliveira Marques Paganini, Presidenta do Fundo de Solidariedade de 

Itapira e Sra. Andreia Garcia Camarinha, Representante da Secretária Municipal de 
Saúde. A seguir, o Assessor de Relações Públicas solicita as presenças dos homenageados 

no Plenário. Cada um de per si, se dirige ao assento reservado. Isto feito, o cerimonial faz a 

leitura dos Ofícios: Édson Laércio de Oliveira: Manifestação de agradecimento pelo 

honroso e justificativa de ausência da presente sessão solene. Vereador Juliano Feliciano: 
Manifestação de agradecimento pelo honroso e justificativa de ausência da presente sessão 

solene devido a compromissos anteriormente agendados. Vereador Joilson Batista 

Militão da Silva: Manifestação de agradecimento pelo honroso e justificativa de ausência 

da presente sessão solene devido a compromissos anteriormente agendados. Vereador 

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

ausência da presente sessão solene devido a compromissos anteriormente agendados. 

Secretária Municipal de Saúde Sra. Rosa Ângela Iamarino: Manifestação de 

agradecimento pelo honroso e justificativa de ausência da presente sessão solene devido a 
compromissos anteriormente agendados. 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 LUIZ ANTONIO MACHADO para que leia um 

trecho da Bíblia Sagrada. Ato contínuo, o Sr. Presidente solicita a execução do Hino 
Nacional. A seguir, faz uso da palavra o Presidente da Câmara Municipal de Itapira, Sr. 

CARLOS ALBERTO SARTORI: “Dignas autoridades já citadas pelo cerimonial. 

Excelentíssimo Membros da Mesa Diretora. Excelentíssimos companheiros vereadores, 

Décio da Rocha Carvalho, Marcos Paulo da Silva, Pedro Tadeu Stringuetti, Luiz Antônio 
Machado e Rafael Donizete Lopes. Dignos e ilustres homenageados, que por força da 

capacitação profissional de cada um, 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. Ao iniciar minhas palavras, dirijo-me 

especialmente aos queridos homenageados da noite, parabenizando-os pelos méritos da 
conquista dessa deferência que lhes confere o povo Itapirense através da Câmara Municipal 

e do Sindicato da Saúde. Ressalto, entretanto, que mais do que merecedores desta 

homenagem, são todos dignos da nossa eterna gratidão, do nosso respeito e perene 

admiração, pela importância e nobreza do trabalho desenvolvido em seus respectivos 
estabelecimentos da área da Saúde. Por justiça, estendo o devido reconhecimento aos seus 

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

das complexas tarefas as quais estão sujeitos como profissionais da Saúde na labuta diária 

pela cura das enfermidades, pela manutenção da vida. A meu ver, os profissionais da Saúde 
são heróis anônimos, benção divina derramada sobre nossa existência terrena, paladinos do 

amor solidário, da fraternidade, que concretamente praticam a verdade e irradiam a beleza 



da célebre 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 área da Saúde, vocês abraçaram os ensinamentos e os ideais cristãos 

na plenitude de seus valores, se transformaram em agentes multiplicadores da fé, do amor, 

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

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

lhes parabéns, homenageá-los como agora fazemos, ou mesmo abraçar cada um como 

forma de demonstrar espiritual e fisicamente nosso “muito obrigado” ainda é pouco diante 

da grandiosidade de suas almas. Podem vocês, ilustres homenageados, e seus companheiros 
trabalhadores da área da Saúde que representam nesta solenidade, dizer em alto e bom som 

como asseverou o poeta: “Vale a pena”. A alma de cada um de vocês é de uma grandeza 

indescritível, impossível de ser adjetivada com simples palavras. Homenageá-los é um 

privilégio, uma honra, que nos faz o coração transbordar de alegria e felicidade. Quero 
afirmar categoricamente, falando em nome dos companheiros vereadores da Câmara 

Municipal, - e penso que também em nome dos dirigentes do SinSaúde, - ser extremamente 

gratificante para todos nós reconhecer e agradecer pública e solenemente aos profissionais 

da Saúde pela relevância dos serviços prestados à coletividade Itapirense, nas pessoas dos 
ilustres laureados com o recebimento do Diploma Anna 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. Profissionais que são a imagem e semelhança da mulher guerreira e 
solidária que denomina o Diploma a ser entregue neste ato: Anna Nery, primeira 

profissional a se dedicar à enfermagem em nosso país, baiana nascida em Vila Cachoeira de 

Paraguaçú e que foi servir como voluntária na Guerra do Paraguai. Alma generosa que abre 

mão de seu conforto e tranquilidade para socorrer milhares de feridos, montando uma 
enfermaria-modelo em Assunção, capital paraguaia, depois de salvar vidas e cicatrizar 

feridas dos combatentes nas províncias de Corrientes, Salto, Humaitá e Curupaiti, onde os 

horrores da guerra se multiplicavam atingindo brasileiros e paraguaios. Guardadas as 

devidas proporções das diferenças existentes entre os tempos de guerra e os tempos de paz, 
entre as tempestades e as bonanças, o exemplo de Anna Nery se perpetua e se multiplica no 

trabalho de cada homenageado desta noite, e de seus colegas de profissão. Agradeço, por 

fim, na pessoa da presidente do SinSaúde de Itapira, o querido Ademir Nani, aos 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, extremamente dedicados e conscientes da importância e da responsabilidade 

do trabalho que tão bem desempenham em nossa comunidade. Parabéns a todos, e meu 
muito obrigado!” (Aplausos) 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. Carlos Alberto Sartori, juntamente com a Sra. Sônia Maria de 

Oliveira Marques Paganini e o Sr. Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do 
diploma ao funcionário do setor de Administração da Clínica de Repouso Itapira, Sr. 

Eusébio Fernando de Souza. (Aplausos). Do mesmo modo, o cerimonial solicita ao 

Prefeito Municipal de Itapira, Sr. José Natalino Paganini, juntamente com os Srs. Ademir 

Aparecido Nani e Carlos Alberto Sartori, para que façam a entrega do diploma a 
funcionária do setor de Apoio da Clínica de Repouso Itapira, Sra. Gonçalina Nicolau dos 

Santos. (Aplausos). Ato contínuo, 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 ao funcionário de Enfermagem da Clínica de 

Repouso Itapira, Sr. Ivan Roberto Coelho. (Aplausos). A seguir, o cerimonial solicita 

para que a Sra. Andreia Garcia Camarinha, 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, Sr. Robson Adriano de Souza. 
(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 da Fundação Espírita Américo Bairral, Sra. Benedita Aparecida Navi. 
(Aplausos). Ato contínuo, 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 de Enfermagem da Fundação Espírita Américo Bairral, 

Sra. Patrícia Celene Guidetti Cardoso. (Aplausos). A seguir, o cerimonial solicita para 
que o 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 

Administração da Casa de Repouso Allan Kardec, Sra. Cláudia Helena de Haro Boretti. 

(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 da Casa de Repouso 

Allan Kardec, Sra. Alessandra Ferreira Araújo. (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 ao funcionário de 

Enfermagem da Casa de Repouso Allan Kardec, Sr. Marcelo Tavares. (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. Maria de Lourdes Dias Bueno. (Aplausos). Do mesmo modo, o cerimonial 

solicita a Sra. Sônia Maria de Oliveira Marques Paganini, 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 

Clarice da Silva Camarotto. (Aplausos). Ato contínuo, o cerimonial solicita ao Vereador 

Carlos Alberto Sartori, juntamente com o Sr. Ademir Aparecido Nani, para que façam a 

entrega do diploma a funcionária de Enfermagem da Santa Casa de Misericórdia de 

Itapira, Sra. Ana Paula Paganini Gnani. (Aplausos). A seguir, o cerimonial solicita para 

que o Prefeito Municipal de Itapira, Sr. José Natalino Paganini, 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. Danielle 

Coradi Momesmo. (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 do 
Hospital Municipal de Itapira, Sra. Maria Helena Mello. (Aplausos). Ato contínuo, o 

cerimonial solicita a Sra. Andreia Garcia Camarinha, juntamente com os Srs. Carlos 

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

funcionária de Enfermagem do Hospital Municipal de Itapira, Sra. Maria de Fátima 

Martins. (Aplausos). A seguir, o cerimonial solicita para que o 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 Administração do Lar São Vicente de Paulo, Sra. Edna Cristina Bosso de 

Souza. (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 do Lar São Vicente de 

Paulo, Sra. Cleusa Aparecida Xavier. (Aplausos). Ato contínuo, 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 de 

Enfermagem do Lar São Vicente de Paulo, Sra. Regina Lane Bueno Bresságlia. 

(Aplausos). A seguir, o cerimonial solicita para que o 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 Administração da Clínica de 

Repouso Santa Fé, Sra. Luciana Ribeiro Fuini. (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 Apoio da Clínica de Repouso Santa Fé, Sra. Maria Janei Soliani 

Pereira. (Aplausos). Ato contínuo, 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 ao funcionário de Enfermagem da Clínica de 

Repouso Santa Fé, Sr. Márcio José Tártari. (Aplausos). Após a entrega dos diplomas e 

láureas aos homenageados, faz uso da palavra o Presidente do Lar São Vicente de Paulo, 

Sr. FLÁVIO ANÍSIO PAVINATO: “Digníssimo senhor Presidente desta Casa de Leis, 
Sr. Carlos Alberto Sartori. Digníssimo senhor prefeito municipal de Itapira, Sr. José 

Natalino Paganini, meu grande amigo. Primeira dama e presidenta do Fundo Social de 

Solidariedade, Sra. Sônia. Vereadores presentes nesta noite. Secretário Municipal de 

Administração, Sr. Carlos Aparecido Jamarino. Enfermeira Andreia. Homenageados, 
familiares e autoridades. Boa noite a todos. Como é bom saber que Itapira conta com 

grandes empresas na área da Saúde. Grandes instituições. Clínica de Repouso Itapira, Casa 

de Repouso Allan Kardec, Fundação Espírita Américo Bairral, Hospital Municipal, dentre 

outras. Muito obrigado pelo atendimento maravilhoso que fazem no dia a dia para a nossa 
população. Isso é de grande porte para a nossa querida Itapira. Obrigado a todos os 

profissionais do Hospital Municipal, pois não medem esforços para atender a nossa querida 

população de Itapira. Profissionais da Santa Casa de Misericórdia de Itapira. É muito bom 

poder reencontrá-los. É muito bom saber que Itapira tem grandes hospitais. Pessoal da 
Clínica de Repouso Santa Fé. Que delícia saber que Itapira tem grandes profissionais na 

área de psiquiatria e de repouso. Meu querido Lar São Vicente de Paulo. Fico lisonjeado de 

poder estar homenageando esses profissionais de nossa linda Itapira e poder estar presente 

nesta noite maravilhosa, na qual homenageamos pessoas que realmente cuidam da vida do 
ser humano. Dão o valor necessário ao ser humano e sabem da necessidade de carinho e 

solidariedade externada ao próximo. Isso, para qualquer cidadão e ser humano, é de grande 

valia. Fico muito lisonjeado e feliz de ser recebido por vocês, algum dia, nessas casas da 
Saúde de nossa querida Itapira. Itapira, caso não seja, pode ser uma das melhores da região 

na questão da área da Saúde, com atendimento digno e respeitoso por parte dos grandes 

profissionais da área. Esta noite gostaria de saudar mais uma vez o presidente desta Casa de 

Leis, Sr. Carlos Alberto Sartori, por esta solenidade maravilhosa. Posso dizer que conheço 
quase todos. É muito gostoso poder homenageá-los. Muito obrigado a todos vocês. Milito 

na área da Saúde há mais de 20 anos. Com certeza vou militar por muito tempo, batalhando 

para o bem do próximo. Desejo a todos um brilhante futuro repleto de paz e saúde. Boa 

noite a todos vocês e que vocês continuem brilhando nesta área que realmente trás a saúde 
verdadeira para o cidadão. Obrigado.” (APLAUSOS) A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Boa noite a todos. Gostaria de deixar uma 

pequena mensagem para todos aqueles que fazem de seu trabalho o bem maior para o 

próximo. “Quando você abriu os olhos pela primeira vez certamente não sabia que seu 
destino estava traçado e que nele estava determinada a convivência com muitas pessoas 

diariamente. Além disso, não sabia que muitas dessas vidas seriam salvas por vocês e pela 



dedicação que está implícita em seu trabalho. Ser um profissional da Saúde é saber lidar 

com o amor e com a dor, lado a lado, e viver com o ganho e as perdas todos os dias. É ver 
partir gente que cumpriu o que precisava e ver nascer gente nova a cada minuto que se 

passa. É acreditar que cada dia faz, de fato, uma grande diferença. Obrigado pelo seu 

trabalho, sua dedicação, enfim, por fazer a diferença na vida daqueles que precisam de 

vocês.” Um grande abraço a todos. Parabéns profissionais da área da Saúde. Obrigado.” 
(APLAUSOS) A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. PEDRO TADEU 

STRINGUETTI: “Boa noite a todos. Quero mandar um grande abraço a todos meus 

companheiros da área da Saúde, em especial para o pessoal da categoria dos cuidadores e 

limpeza, pois é o pessoal que realmente coloca a mão na massa. É o pessoal que enfia as 
mãos nas excretas humanas sem perder a esportiva e sem perder o bom humor. Espero que 

um dia a sociedade e o sistema reconheça um pouco o valor supremo desses profissionais. 

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

DONIZETE LOPES: “Boa noite presidente, nobres pares, no qual saúdo o vereador 
licenciado, Sr. Carlos Aparecido Jamarino. Saúdo o ex-presidente, Sr. Flávio Anísio 

Pavinato. Saúdo o ex-vereador e vice-prefeito, Sr. Antonio Carlos Martins. Saúdo o chefe 

do Executivo, Sr. José Natalino Paganini. Saúdo a Sra. Sônia, na qual estendo a todas as 

mulheres que se fazem presentes nesta noite. Saúdo os funcionários desta Casa. Saúdo a 
imprensa na pessoa do Sr. Betusca. Pois bem. É um momento muito feliz em poder fazer 

parte desta solenidade como profissional da Saúde e vir a esta tribuna para prestar uma 

homenagem. Por aqui já passaram muitos profissionais. Espero que passem muitos outros. 

Nesta noite, a todos os 21 profissionais que estão presentes representando cada instituição 
da área de Saúde do nosso município, na qual também gostaria de estender ao Sr. Edson 

Laércio de Oliveira, representado muito bem pelo Sr. Ademir Nani, meu muito obrigado. 

Gostaria de falar a todos os familiares dos homenageados que estão aqui presentes. Muitas 

vezes nós da área da Saúde deixamos nossos familiares para prestar um serviço a muitas 
pessoas que, às vezes, são até anônimas, mas fazemos com apreço, bom zelo, dignidade, e o 

melhor, muitas vezes reconhecidos pelo trabalho que executamos. Afirmo que dentro da 

área de Saúde o nosso trabalho é árduo porque enfrentamos momentos difíceis e momentos 

altamente satisfatórios. Momentos esses como na hora que o paciente recebe alta, na hora 
que o paciente vai embora para a casa com a saúde melhor. Muitas vezes esse 

reconhecimento não vem. Tenho certeza que prestar uma homenagem em vida para 

qualquer cidadão brasileiro, especialmente a cada um de vocês, não tem preço. Estamos 

reconhecendo o trabalho dos nobres profissionais em vida. Não tem preço para vocês e não 
tem preço para seus familiares. Familiares que muitas vezes ficam em casa fazendo 

afazeres desses profissionais, ou seja, cuidando de filhos, cuidando de pai, cuidando de 

mãe, cuidando do cachorro, dentre outros. Essa é a vida do profissional da área da Saúde. É 
o profissional que tem vocação no sangue. Posso afirmar isso porque é o dom de cada um. 

Estamos em um momento no país em que as adversidades, principalmente na área da 

Saúde, não são favoráveis. Enfrentamos problemas crônicos, mas estamos diuturnamente 

exercendo nosso papel, ou seja, fazendo o nosso trabalho. Estamos desempenhando aquilo 
que é de competência da área de cada um, quer seja de qualquer especialidade. Fazemos 

isso com muito afeto, afinco e muita dedicação. Essa é a essência da área da Saúde. Não 

trabalhamos em uma empresa com linha de produção. Enfrentamos doenças e doentes em 

que, muitas vezes, não conhecemos. Posso falar com certeza que muitas vezes trabalhamos 
doentes, mas estamos sempre tentando cuidar da pessoa onde julgamos que está pior que 

nós naquele momento. Isso é a essência da Saúde. Isso é o dom de cada um de nós. É a 

faculdade da vida. O nosso diploma ninguém tira de nós. É esse o sentido de quem trabalha 

na área da Saúde. Receber o reconhecimento desta Casa é como receber o reconhecimento 
da população Itapirense. Vocês, na minha visão, devem ser homenageados todos os dias, 

todas as horas e em todos os momentos. A tarefa não é fácil. Gostaria de falar o nome de 



uma homenageada: Fatinha, na qual trabalho há anos dentro do Hospital Municipal. Sei da 

luta que você e o Paulinho tiveram ao longo desses anos no momento mais difícil de suas 
vidas. Vocês venceram. Fatinha, meu muito obrigado por ter a sua amizade. Em seu nome, 

por sua luta, deixo aqui registrado a todos os profissionais homenageados a minha gratidão. 

Muito obrigado, senhor presidente.” (APLAUSOS) A seguir, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite senhor presidente. Venho 
cumprimentar a Mesa Diretora, assim como a presidenta do Fundo Municipal de 

Solidariedade, Sra. Sônia. É com muito orgulho que também quero saudar uma pessoa com 

muita competência e honestidade, Sr. Prefeito Municipal José Natalino Paganini. Gostaria 

de cumprimentar o presidente da Subsede de Itapira, Sr. Ademir Nani. Gostaria de 
cumprimentar a Andreia, na qual está representando a nossa Secretária da Saúde, Sra. Rosa 

Iamarino. Gostaria de cumprimentar o nosso colega Carlão, Secretário Municipal de 

Administração. Homenageados e familiares. Boa noite. Não posso deixar de citar algumas 

pessoas que estão nesta Casa. Elas fazem parte de meu dia a dia. Saúdo as colegas Selma e 
Roseli. Vejo lá no fundo meu colega Jair. Vejo a companheira Vera Vomero. Também vejo 

a Juliana Belinelo. Vejo a Suzana e muitos outros trabalhadores que poderia citar. Obrigado 

pela presença. Hoje estamos nesta Casa para homenagear 21 pessoas que se destacaram 

dentro de um ano. Qual profissional de Saúde não se destacou? Qual o profissional de 
Saúde que não se doou? Trabalho todos os dias com profissionais da Saúde. Sou dentista e 

colaborador do Sindicato da Saúde. Briguei em uma eleição política junto aos 

companheiros da Saúde. Fui eleito por vocês. Todos os dias vejo a luta do trabalhador da 

Saúde. Acordar cedo, vivenciar dois ou até mesmo três empregos. O que mais enxergo 
dentro dos trabalhadores da Saúde é uma coisa fantástica que chega a me arrepiar. É o 

senso de equipe. Saúde não se faz sozinho. Dentro de cada hospital e estabelecimento da 

Saúde todos trabalham em união. Todos são companheiros e amigos. Todos remam para o 

mesmo lado. Todos são regidos pelo amor a profissão e ao próximo. Toda sociedade é 
regida e pautada pela Segurança Pública, Educação e Saúde. Dentro da Saúde, os 

trabalhadores que aqui estão, são a base da sustentação, ou seja, os pilares de uma casa que 

é construída com muito suor e com muito esforço. É com imensa gratidão que venho até 

esta Casa para dizer o meu muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado a todos os 
trabalhadores da Saúde por doarem sua vida e amor ao próximo. Não poderia deixar de 

cumprimentar duas pessoas que vejo nesta Casa. Uma é minha tia Janete, irmã de minha 

mãe. Outra é a grande companheira e colega que muito devo chamada Tina Rodrigues. 

Muito bom ver você presente nesta Casa, Tina. Uma boa noite a todos e muito obrigado 
pela presença. (APLAUSOS) A seguir, faz uso da palavra o Presidente do Sinsaúde de 

Itapira, Sr. ADEMIR APARECIDO NANI: “Muito boa noite a todos e a todas. Quero 

cumprimentar o prefeito municipal, Sr. José Natalino Paganini, a primeira dama, Sra. 
Sônia, a representante da Secretária da Saúde e a todos que marcam presença nesta 

solenidade. Quero cumprimentar o Presidente desta Casa de Leis, Sr. Carlos Alberto 

Sartori. Em nome do presidente quero estender meus cumprimentos a todos os demais 

nobres edis. Quero parabenizar a todos os homenageados da noite, assim como seus 
familiares. Vocês fazem a diferença na área da Saúde. A essência se encontra nessa grande 

massa. Infelizmente vocês ainda não são reconhecidos como merecem. Inclusive no dia 10 

de maio saímos pelas ruas da cidade para tentar sermos reconhecidos pela população 

usuária de nosso serviço. Ainda falta muita coisa para que esses profissionais sejam 
valorizados como realmente merecem. Muito obrigado e parabéns a todos.” (APLAUSOS) 

A seguir, faz uso da palavra o Prefeito Municipal de Itapira, Sr. JOSÉ NATALINO 

PAGANINI: “Boa noite a todos e a todas. Gostaria de saudar o nosso presidente da 

Câmara Municipal, Sr. Carlinhos Sartori, o presidente do Sindicato de Itapira, Sr. Ademir 
Nani, a nossa enfermeira Andreia, pessoa esta representante de nossa Secretária Rosa, o Sr. 

Carlão, vereador licenciado e atual Secretário de Administração Municipal, servidores 



municipais e autoridades que marcam presença nesta solenidade. Também gostaria de 

saudar a Sônia Paganini, Presidenta do Fundo Social de Solidariedade, o Maurício, Líder de 
Governo na Câmara, os senhores vereadores e imprensa. Gostaria de saudar, em especial, 

os nossos homenageados. Caso me permitam, gostaria de saudar nas pessoas da Danielle 

Coradi, Maria de Fátima e Maria Helena todos os homenageados da noite. Vocês 

representam o nosso querido Hospital Municipal de Itapira. Parabéns. Em nome de nosso 
ex-vice-prefeito, Sr. Antonio Carlos Martins, gostaria de saudar as autoridades presentes. É 

com grande prazer que participo dessa homenagem que, assim como outros, grandes 

acontecimentos desta Casa traduzem um sentimento de justiça e de reconhecimento de 

nossa comunidade. Trata-se hoje, afinal, de se colocar, de certa forma, o selo da virtude 
sobre aqueles tanto contribuem para a Saúde Itapirense. Primeiro é preciso dizer que estão 

conosco nesta festividade instituições que são orgulho não apenas para Itapira, mas também 

para todo o Brasil. A ação de cada uma delas está documentada nas memórias de 

incontáveis pacientes, suas famílias e também nos anais da medicina mais exata, mais 
perfeita, mais consciente e muito mais evoluída: Clínica de Repouso Itapira, Fundação 

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. 

Estão entre os expoentes da Medicina, da Enfermagem e da Administração Hospitalar séria 
e dedicada, onde, por consequência, dos serviços de apoio aos pacientes com qualidade. 

Homenageamos nesta noite todos aqueles que se destacaram na Saúde em Itapira com a 

concessão da Honraria Anna Nery, aquela que se destacou pela sua devoção incomparável a 

profissão. Se dizemos que a Medicina é um sacerdócio, podemos dizer que a enfermagem é 
quase um matrimônio, pois exige também desprendimento, compreensão, cuidado e muito 

afeto. Quem aqui está sendo homenageado, seja enfermeiro, seja médico, seja 

administrador ou profissional dos serviços de apoio, fez essa opção do matrimônio como 

uma profissão que se dedica a salvar vidas. Fez da vida do próximo a sua própria razão de 
viver. Fez do conforto dos pacientes e de suas famílias o seu caminho e seu objetivo final 

ao mesmo tempo. Fez da atenção diária uma meta ao mesmo tempo em que se fez do 

diálogo confortador uma oração terna e suave expressa dia a dia, hora a hora. Quero apenas 

fazer um relato rápido de uma passagem de minha vida. Comecei aos dez anos costurando 
bola e não via a hora de chegar a 18 anos para ser enfermeiro. Graças a Deus consegui. Fui 

enfermeiro durante quatro anos na Clínica de Repouso Itapira. Tudo de bom aconteceu para 

minha pessoa durante esses quatro anos. No passado fui jogador de futebol onde não deu 

certo. Fui ser empresário da indústria, deu certo. Pensei entrar na política, entrei na política, 
mas sem demagogia nenhuma. Isso é do fundo de meu coração. Em nome de vocês, no 

momento em que ainda me lembro com muita saudade e amor, onde me ensinou muito, 

quero agradecê-los. Esses 4 anos foram muito importantes. Por esse motivo quero 
transmitir para vocês homenageados e a todos os funcionários da Saúde. Como disse o 

senhor presidente, quero agradecer desde o jardineiro até o administrador. Muita saúde para 

todos. Que Deus acompanhe o dia a dia de todos porque é de vocês que estamos precisando 

para termos uma Saúde melhor, digna e justa. Deus Abençoe a todos. Um grande abraço. 
Obrigado.” (APLAUSOS) Não havendo mais ninguém para fazer uso da palavra, o 

cerimonial informa que passará a entrega dos mimos aos profissionais da Saúde. (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. 


