
Ata da 3ª Sessão Solene, realizada aos 28 de Maio de 2015 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 2014/2015. Iniciando a 

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

Presidente da Casa, DÉCIO DA ROCHA CARVALHO. Isto feito é realizada a chamada 

de todos os Senhores Vereadores para a composição do Plenário. Ausentes os Vereadores 

CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA E 

JULIANO FELICIANO. São convidados para compor a Mesa Principal os Srs: 1º 

Secretário; Pedro Tadeu Stringuetti, Prefeito Municipal; José Natalino Paganini, 

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. Rosa Ângela Iamarino, Secretária Municipal da Saúde. A seguir, o 

Assessor de Relações Públicas solicita a presença dos homenageados no Plenário. Cada um 

de per si, se dirige ao assento reservado. Isto feito, o Assessor de Relações Públicas passa a 
leitura dos Ofícios: Deputado José Antonio Barros Munhoz: Manifestação de 

agradecimento pelo honroso convite e justificativa de ausência da presente solenidade. 

Vereadores César Augusto da Silva, Joilson Batista Militão da Silva e Juliano 

Feliciano: Manifestação de agradecimento pelo honroso convite e justificat iva de ausência 
da presente solenidade. 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 Marcos Paulo da Silva 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. DÉCIO DA ROCHA 

CARVALHO: “Dignas autoridades já citadas pelo cerimonial. Excelentíssimo Membros 

da Mesa Diretora. Excelentíssimos companheiros vereadores. Dignos e ilustres 

homenageados, que por força da capacitação profissional de cada um, dedicação no 
desempenho de suas 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 desta 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 Saúde. Por justiça, estendo o devido 

reconhecimento aos seus familiares, que com amor e compreensão, os apoiam na superação 
e no cumprimento das tarefas as quais estão sujeitos como profissionais da Saúde na labuta 

diária pela cura das enfermidades e pela manutenção da vida. Com certeza, nobres 

homenageados, ao optarem por militar nos diferentes setores da Saúde, vocês abraçaram os 

ensinamentos e os ideais cristãos na plenitude de seus valores, se transformando 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, 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. 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 todos os profissionais da Saúde pela relevância dos 

serviços prestados à coletividade Itapirense, o que fazemos nas pessoas dos ilustres 



laureados com o recebimento do Diploma Anna Nery, instituído nesta Casa de Leis com o 

objetivo maior de agraciarmos esta categoria de trabalhadores que faz da profissão 
verdadeiro sacerdócio em defesa do bem-estar e da vida de seus semelhantes. Agradeço, 

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 Décio da Rocha Carvalho e do Sr. Ademir Aparecido 

Nani, à frente da Mesa Diretora. Isto feito, o cerimonial solicita para que a Secretária 
Municipal de Saúde, Sra. Rosa Ângela Iamarino, juntamente com os Srs. Décio da Rocha 

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

setor de Administração do Hospital Municipal de Itapira, Srs. Suely dos Santos Cruz. 

(Aplausos). Do mesmo modo, o cerimonial solicita ao Vereador Sr. Pedro Tadeu 
Stringuetti, juntamente com os Srs. Décio da Rocha Carvalho e Ademir Aparecido Nani, 

para que façam a entrega do diploma a funcionária do setor de Apoio do Hospital 

Municipal de Itapira, Sra. Roseli Aparecida dos Santos Lagos. (Aplausos). Ato 

contínuo, o cerimonial solicita ao Prefeito Municipal, Sr. José Natalino Paganini, 
juntamente com os Srs. Décio da Rocha Carvalho e Ademir Aparecido Nani, para que 

façam a entrega do diploma a funcionária de Enfermagem do Hospital Municipal de 

Itapira, Sra. Andréia Garcia Camarinha. (Aplausos). A seguir, o cerimonial solicita para 

que o Sr. Edson Laércio de Oliveira, juntamente com os Srs. Décio da Rocha Carvalho e 
Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma a funcionária do setor de 

Administração da Clínica de Repouso Santa Fé, Sra. Fabiana Aparecida Furtuoso. 

(Aplausos). Do mesmo modo, o cerimonial solicita ao Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva, 

juntamente com os Srs. Décio da Rocha Carvalho e Ademir Aparecido Nani, para que 
façam a entrega do diploma a funcionária do setor de Apoio da Clínica de Repouso Santa 

Fé, Sra. Viviane Graciele Gomes da Silva. (Aplausos). Ato contínuo, o cerimonial solicita 

ao Vereador Sr. Carlos Aparecido Jamarino, juntamente com os Srs. Décio da Rocha 

Carvalho e Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma ao funcionário de 
Enfermagem da Clínica de Repouso Santa Fé, Sr. Sandro Geghini. (Aplausos) A seguir, 

o cerimonial solicita para que o Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori, juntamente com os 

Srs. Décio da Rocha Carvalho e Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do 
diploma a funcionária do setor de Administração do Lar São Vicente de Paulo, Sra. 

Fernanda Marcatti. (Aplausos). Do mesmo modo, o cerimonial solicita ao Vereador Sr. 

Rafael Donizete Lopes, juntamente com os Srs. Décio da Rocha Carvalho e Ademir 

Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma a funcionária do setor de Apoio do 
Lar São Vicente de Paulo, Sra. Elídia Pinheiro Sutto. (Aplausos). Ato contínuo, o 

cerimonial solicita ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima, juntamente com os Srs. 

Décio da Rocha Carvalho e Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma 

ao funcionário de Enfermagem do Lar São Vicente de Paulo, Sr. José Gonçalves dos 

Santos. (Aplausos) A seguir, o cerimonial solicita para que a Secretária Municipal de 

Saúde, Sra. Rosa Ângela Iamarino, juntamente com os Srs. Décio da Rocha Carvalho e 

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

Administração da Casa de Repouso Allan Kardec, Sra. Juliana Rabechini. (Aplausos). 
Do mesmo modo, o cerimonial solicita ao Vereador Pedro Tadeu Stringuetti, juntamente 

com os Srs. Décio da Rocha Carvalho e Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega 



do diploma a funcionária do setor de Apoio da Casa de Repouso Allan Kardec, Sra. 

Regina Marta dos Santos Delfino. (Aplausos). Ato contínuo, o cerimonial solicita ao 
Prefeito Municipal de Itapira, Sr. José Natalino Paganini, juntamente com os Srs. Décio da 

Rocha Carvalho e Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma a 

funcionária de Enfermagem da Casa de Repouso Allan Kardec, Sra. Maria da Penha 

Tosta Massarotti. (Aplausos) A seguir, o cerimonial solicita para que o Sr. Edson Laercio 
de Oliveira, juntamente com os Srs. Décio da Rocha Carvalho e Ademir Aparecido Nani, 

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

de Repouso Itapira, Sr. Eli dos Santos. (Aplausos). Do mesmo modo, o cerimonial 

solicita ao Vereador Sr. Marcos Paulo da Silva, juntamente com os Srs. Décio da Rocha 
Carvalho e Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma a funcionária do 

setor de Apoio da Clínica de Repouso Itapira, Sra. Maria Leonice Ramos de Souza 

Campos. (Aplausos). Ato contínuo, o cerimonial solicita ao Vereador Sr. Carlos Aparecido 

Jamarino, juntamente com os Srs. Décio da Rocha Carvalho e Ademir Aparecido Nani, 
para que façam a entrega do diploma a funcionária de Enfermagem da Clínica de Repouso 

Itapira, Sra. Rosemary Pompeu. (Aplausos) A seguir, o cerimonial solicita para que o 

Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori, juntamente com os Srs. Décio da Rocha Carvalho 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. Adriana Briante. 

(Aplausos). Do mesmo modo, o cerimonial solicita ao Vereador Sr. Rafael Donizete Lopes, 

juntamente com os Srs. Décio da Rocha Carvalho 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 Sueli Figueiredo. (Aplausos). Ato contínuo, o 

cerimonial solicita ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima, juntamente com os Srs. 

Décio da Rocha Carvalho e Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma 

a funcionária de Enfermagem da Santa Casa de Misericórdia de Itapira, Sra. Ana 

Domingas de Oliveira Netto. (Aplausos) A seguir, o cerimonial solicita para que o 

Presidente da Câmara Municipal de Itapira, Sr. Décio da Rocha Carvalho para que faça a 

entrega do diploma ao funcionário do setor de Administração da Fundação Espírita 

Américo Bairral, Sr. Edson Luís dos Santos Oliveira. (Aplausos). Do mesmo modo, o 
cerimonial solicita ao Sr. Ademir Aparecido Nani para que faça a entrega do diploma a 

funcionária do setor de Apoio da Fundação Espírita Américo Bairral, Sra. Maria 

Aparecida Gomes Eloy. (Aplausos). Ato contínuo, o cerimonial solicita ao Sr. Édson 

Laércio de Oliveira para que faça a entrega do diploma a funcionária de Enfermagem da 
Fundação Espírita Américo Bairral, Sra. Carmen Marina Belini Gervazoni. (Aplausos) 

Após a entrega dos diplomas e láureas aos homenageados, faz uso da palavra o Vereador 

Sr. PEDRO TADEU STRINGUETTI: “Boa noite a todos. Trabalhamos juntos quase 40 

anos. A nossa convivência sempre foi de muita camaradagem, amizade e atrito. Sempre 

acreditei que com uma equipe interdisciplinar que somos tínhamos mais para oferecer. 

Depois de muitos anos de caminhada devo reconhecer que, apesar de nossas múltiplas 

deficiências, lembrando que não são poucas, ainda estamos entre os melhores. Meus 

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

DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Sendo da área da Saúde faço uma menção que 

não é fácil trabalhar nesse setor. É uma guerra que deve ser vencida todos os dias. É isso 

que nos fortalece, pois trabalhamos com a vida. Muitas pessoas analisam a dificuldade de 

ser formar e a dificuldade de se manter na profissão. Tenho certeza que essa homenagem é 

merecida. Vocês merecem. Parabéns a todos. Gostaria de externar essa homenagem a todos 

os familiares. Muitas vezes essas pessoas batalhadoras da área de Saúde deixam seus filhos 

e parentes para cuidar de pessoas enfermas. Parabéns novamente. Obrigado.” (Aplausos). A 



seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a 

todos. Por força da capacitação profissional de cada um, dedicação exemplar no 

desempenho de suas nobres funções e doação a seus semelhantes foram eleitos por seus 

companheiros de trabalho para receberem o Diploma Ana Nery neste ato solene. Caros e 

prezados familiares e demais autoridades presentes. Ao iniciar minhas palavras dirijo-me 

especialmente aos queridos homenageados da noite parabenizando-os pelo mérito 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 dessa 

homenagem são todos dignos de 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 afetos como profissionais da Saúde na luta diária pela 

cura das enfermidades e pela manutenção da vida. Aos 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 

celebre frase do imortal poeta português Fernando Pessoa: “Tudo vale a pena quando a 

alma não é pequena.” Tenho a certeza, nobres homenageados, que ao optarem por militar 

nos diferentes setores da área da Saúde abraçaram os ensinamentos e os ideais cristãos na 

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

e da esperança. Parabéns a todos pela nobre profissão. Vocês são pessoas iluminadas por 

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

CASSIMIRO DE LIMA: “Boa noite a todos. Autoridades presentes. Inicialmente temos 

uma Câmara onde muitas pessoas da Saúde já passaram por aqui. Isso me deixa confortado 

para falar e compreender a importância da diplomação Ana Nery. Sabemos da 

representação de cada um dentro dessa sociedade. Temos 21 pessoas representando 7 

entidades de Itapira. A importância desse diploma é o reconhecimento do que o profissional 

da Saúde realmente é. Vocês estão representando o alicerce da Saúde de Itapira. Todos 

trabalham em equipe e de forma ordenada. Tenho o privilégio de trabalhar no Sindicato 

onde atende a maior parte dessas entidades. Gostaria de parabenizá-los e agradecê-los pelo 

carinho e dedicação de vocês. Obrigado.” (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o 

Prefeito Municipal de Itapira, Sr. JOSÉ NATALINO PAGANINI: “Sr. Presidente da 

Câmara Municipal, vereador Décio da Rocha Carvalho. Sra. Secretária Municipal de 

Saúde, Rosa Ângela Iamarino. Srs. homenageados. Demais vereadores. Srs. Secretários. 

Amigos e amigas. A alegria pela justiça da homenagem que hoje se presta e o 

reconhecimento ao altíssimo valor do serviço prestado pelos homenageados é que me 

trazem aqui, hoje, a esta sessão solene de nossa extraordinária Câmara Municipal de Itapira. 

Na concessão desta honraria a este grupo de corações abnegados de nossa cidade é que se 

somam o respeito, o entendimento, a solidariedade e o humanismo. Cada um dos 

homenageados desta noite poderia ser, e na verdade é, um exemplo para o Estado de São 

Paulo e para o Brasil. Cada um deles, a partir de sua experiência pessoal, construiu uma 

história de dedicação ao próximo. Não se deve perguntar a eles se darão de si em favor dos 

que sofrem. Deve-se afirmar a eles que o que dão de si em favor de nossos pacientes é a 

parcela essencial que alicerça o espírito de doação de nossa cidade. É a chama que mantém 



aquecida a certeza da união e do cuidado em benefício dos que sofrem, dos que esperam, 

dos que anseiam. Já relembramos aqui anteriormente a figura desprendida de Ana Nery, 

patrona desta homenagem. Ela se inscreveu na História do Brasil pela sua luta, pela sua 

vontade ígnea de auxiliar os que sofriam. Deixou família, abandonou conforto, largou 

desejos vãos e passageiros em prol de uma missão maior, cumprida com exemplar 

capacidade. Saúdo os homenageados pelo seu trabalho, seu caráter, sua dedicação. Saúdo 

nossa Câmara Municipal por tão acertadamente homenagear este grupo de benfeitores 

Itapirenses. Como eu disse anteriormente, é um momento especial, extremamente 

importante. Parabéns, homenageados. Obrigado a todos.” (Aplausos) A seguir, faz uso da 

palavra o Sr. ÉDSON LAÉRCIO DE OLIVEIRA: “Boa noite a todos. Autoridades 

presentes. Tenho por obrigação cutucar a onça com a vara curta. Faço e me sinto na 

obrigação de buscar algo mais, além daquilo que estamos convivendo nesta noite. É o 

reconhecimento e valorização de nossos colegas que labutam dentro das instituições desta 

cidade. Nesse pouco tempo que temos gostaria de parabenizá-los e agradecê-los pelo 

empenho e dedicação à profissão. Vocês cuidam de todos, mas acredito que não possuem 

um minuto, sequer, para cuidar da saúde de vocês. Muitos trabalham em dois ou até mesmo 

em três lugares para sustentar a família. Portanto, é merecida essa singela homenagem a 

todos vocês e demais profissionais da saúde. 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. 

 

 


