
Ata da 3ª Sessão Solene, realizada aos 30 de Maio de 2016 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 2015/2016. 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 

Srs. CÉSAR AUGUSTO DA SILVA e JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA. 

São convidados para compor a Mesa Principal os Srs: 1º Secretário: Pedro Tadeu 

Stringuetti; Prefeito Municipal de Itapira: José Natalino Paganini; Presidente da 

Federação dos Trabalhadores da Saúde do Estado de São Paulo: Édison Laércio de 

Oliveira; Presidente do Sindicato da Saúde de Campinas Subsede em Itapira: Ademir 

Aparecido Nani; Secretária Municipal da Saúde de Itapira: Rosa Ângela Iamarino. 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 destaca 

os Ofícios de ausência: José Antonio Barros Munhoz: Justificativa de ausência devido a 

compromissos anteriormente agendados. Hélia Regina Pichotano: Manifestação de 

agradecimento pelo honroso convite e justificativa de ausência devido a compromissos 

anteriormente agendados. Vereadores César Augusto da Silva e Joilson Batista Militão 

da Silva: Justificativa de ausência devido a compromissos anteriormente agendados. 

Francisco de Assis Francioso: Manifestação de agradecimento pelo honroso convite e 

justificativa de ausência 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 CARLOS 

APARECIDO JAMARINO 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 Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Dignos e ilustres homenageados, 

prezados familiares, representantes da imprensa. Boa noite! Primeiramente, eu gostaria de 

parabenizar todos os homenageados pelos méritos da conquista do Diploma Anna Nery, 

pela importância e nobreza do trabalho desenvolvido em seus estabelecimentos da Saúde. 

Por justiça, estendo esta homenagem aos seus familiares, que com amor e compreensão, os 

apoiam na superação e no cumprimento das tarefas diárias as quais estão sujeitos como 

profissionais da Saúde. Em nome da Câmara Municipal de Itapira, eu quero agradecer 

pública e solenemente todos vocês pela importância dos serviços prestados à nossa 

comunidade. Sem vocês e a sensibilidade com que atuam, a Saúde itapirense não seria a 

mesma, principalmente em se tratando de um país onde a Saúde é tão precária. Agradeço 

por fim ao Sindicato da Saúde, na pessoa do Dr. Edison Laércio de Oliveira, e a diretoria da 

sub sede de Itapira, pela oportunidade de poder homenagear 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!” 

(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 

Prefeito Municipal Sr. José Natalino Paganini e do Presidente do SinSaúde de Itapira Sr. 

Ademir Nani, à frente da Mesa Diretora para que façam a entrega do diploma a funcionária 

do setor de Administração da Clínica de Repouso Itapira, Sra. Patrícia Helena da Silva 

Castro. (Aplausos). Do mesmo modo, o cerimonial solicita ao Presidente Sr. Décio da 

Rocha Carvalho e ao Sr. Édison Laércio de Oliveira para que façam a entrega do diploma a 

funcionária do setor de Apoio da Clínica de Repouso Itapira, Sra. Irene Cavazan 

Zanqueta. (Aplausos). Ato contínuo, o cerimonial solicita ao Vereador Pedro Tadeu 

Stringuetti e a Secretária Municipal de Saúde Sra. Rosa Ângela Iamarino para que façam a 



entrega do diploma a funcionária de Enfermagem da Clínica de Repouso Itapira, Sra. 

Clarice Aparecida Costa Basílio. (Aplausos). A seguir, o cerimonial solicita para que o 

Vereador Marcos Paulo da Silva e o Vereador Juliano Feliciano façam a entrega do 

diploma ao funcionário do setor de Administração da Fundação Espírita Américo 

Bairral, Sr. José Luís de Oliveira Franco. (Aplausos). Do mesmo modo, o cerimonial 

solicita ao Vereador Carlos Alberto Sartori e ao Vereador Rafael Donizete Lopes para que 

façam a entrega do diploma a funcionária do setor de Apoio da Fundação Espírita 

Américo Bairral, Sra. Maria Aparecida Caroba Fernandes. (Aplausos). Ato contínuo, o 

cerimonial solicita ao Vereador Carlos Aparecido Jamarino e ao Vereador Maurício 

Cassimiro de Lima para que façam a entrega do diploma a funcionária de Enfermagem da 

Fundação Espírita Américo Bairral, Sra. Ivanilda Pavinato do Prado. (Aplausos). A 

seguir, o cerimonial solicita para que o Prefeito Municipal Sr. José Natalino Paganini e o 

Presidente do SinSaúde de Itapira Sr. Ademir Nani façam a entrega do diploma a 

funcionária do setor de Administração da Casa de Repouso Allan Kardec, Sra. Cláudia 

Regiane Sartorelli. (Aplausos). Do mesmo modo, o cerimonial solicita ao Presidente Sr. 

Décio da Rocha Carvalho e ao Sr. Édison Laércio de Oliveira para que façam a entrega do 

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

Osmarina Pereira. (Aplausos). Ato contínuo, o cerimonial solicita ao Vereador Pedro 

Tadeu Stringuetti e a Secretária Municipal de Saúde Sra. Rosa Ângela Iamarino para que 

façam a entrega do diploma ao funcionário de Enfermagem da Casa de Repouso Allan 

Kardec, Sr. Márcio Aparecido Ribeiro. (Aplausos). A seguir, o cerimonial solicita para 

que o Vereador Marcos Paulo da Silva e o Vereador Rafael Donizete Lopes façam a 

entrega do diploma a funcionária do setor de Administração da Santa Casa de 

Misericórdia de Itapira, Sra. Roselene Aparecida Istella Donância. (Aplausos). Do 

mesmo modo, o cerimonial solicita ao Vereador Juliano Feliciano e ao Vereador Carlos 

Aparecido Jamarino para que façam a entrega do diploma ao funcionário do setor de Apoio 

da Santa Casa de Misericórdia de Itapira, Sr. Marcos Paulo de Almeida. (Aplausos). 

Ato contínuo, o cerimonial solicita ao Vereador Carlos Alberto Sartori e ao Vereador 

Maurício Cassimiro de Lima para que façam a entrega do diploma a funcionária de 

Enfermagem da Santa Casa de Misericórdia de Itapira, Sra. Ivani Lários Pontes 

Siqueira. (Aplausos). A seguir, o cerimonial solicita para que o Prefeito Municipal Sr. José 

Natalino Paganini e o Presidente do SinSaúde de Itapira Sr. Ademir Nani façam a entrega 

do diploma a funcionária do setor de Administração do Hospital Municipal de Itapira, 

Sra. Izabel Aparecida Peres. (Aplausos). Do mesmo modo, o cerimonial solicita ao 

Presidente Sr. Décio da Rocha Carvalho e ao Sr. Édison Laércio de Oliveira para que façam 

a entrega do diploma a funcionária do setor de Apoio do Hospital Municipal de Itapira, 

Sra. Cleide Maria de Souza. (Aplausos). Ato contínuo, o cerimonial solicita ao Vereador 

Pedro Tadeu Stringuetti e a Secretária Municipal de Saúde Sra. Rosa Ângela Iamarino para 

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

Itapira, Sra. Márcia Regina Teodoro B. Silva. (Aplausos). A seguir, o cerimonial solicita 

para que o Vereador Marcos Paulo da Silva e o Vereador Juliano Feliciano façam a entrega 

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

Andresa Galizoni. (Aplausos). Do mesmo modo, o cerimonial solicita ao Vereador Carlos 

Alberto Sartori e ao Vereador Rafael Donizete Lopes para que façam a entrega do diploma 

a funcionária do setor de Apoio do Lar São Vicente de Paulo, Sra. Julia Maria Santos 

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

Jamarino e ao Vereador Maurício Cassimiro de Lima para que façam a entrega do diploma 

ao funcionário de Enfermagem do Lar São Vicente de Paulo, Sr. Paulo Cesar Vieira. 

(Aplausos). A seguir, o cerimonial solicita para que o Prefeito Municipal Sr. José Natalino 

Paganini e o Presidente do SinSaúde de Itapira Sr. Ademir Nani façam a entrega do 

diploma a funcionária do setor de Administração da Clínica de Repouso Santa Fé, Sra. 



Carmen Silvia Ribeiro Bosso. (Aplausos). Do mesmo modo, o cerimonial solicita ao 

Presidente Sr. Décio da Rocha Carvalho e ao Sr. Édison Laércio de Oliveira para que façam 

a entrega do diploma ao funcionário do setor de Apoio da Clínica de Repouso Santa Fé, 

Sr. Rodrigo Nogueira Ramos. (Aplausos). Ato contínuo, o cerimonial solicita ao Vereador 

Pedro Tadeu Stringuetti e a Secretária Municipal de Saúde Sra. Rosa Ângela Iamarino para 

que façam a entrega do diploma a funcionária de Enfermagem da Clínica de Repouso 

Santa Fé, Sra. Márcia Aparecida Maia. (Aplausos). Após a entrega dos diplomas e 

láureas aos homenageados, faz uso da palavra o Vereador Sr. PEDRO TADEU 

STRINGUETTI: “Boa noite a todos. Trouxe meu reumatismo para falar para todos que 

não tenho nada para falar. Tudo o que podia dizer a vocês já vivenciamos no dia a dia. Boa 

noite a todos. (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO 

DA SILVA: “Boa noite a todos. Quero parabenizar todos os homenageados desta noite. 

Isso é uma singela homenagem que a Câmara Municipal faz a todos vocês. Vocês merecem 

todo respeito, pois sempre estão ajudando o próximo. Muitas vezes deixam seus filhos 

doentes em suas casas para olhar outras pessoas enfermas. Parabéns pelo exemplo e 

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

APARECIDO JAMARINO: “Boa noite a todos. Quero registrar os meus parabéns a todos 

profissionais da Saúde. É um momento importante de agradecer esses trabalhadores. Como 

profissional da área de RH posso dizer que o maior patrimônio de uma empresa são as 

pessoas. Baseado nessas entidades, acredito que são pessoas cuidando de pessoas. Fica 

claro o exemplo de como esses profissionais são importantes. Meu filho é profissional da 

Saúde e digo o quanto é gratificante vê-lo trabalhar nessa área. A pessoa deve possuir um 

dom para poder desempenhar esse tipo de trabalho. Não é fácil. Meu filho viaja todos os 

dias para Campinas. Novamente deixo meus parabéns a todos. Obrigado. (Aplausos) A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Boa 

noite a todos. Em nome de todas as mulheres queria cumprimentar a minha mulher Suzana. 

Agradeço a presença de todos. Não posso deixar de parabenizar esses profissionais. Ouvi as 

palavras de meus colegas e realmente é um trabalho vocacional, pois esses profissionais 

cuidam de todas as classes trabalhadoras de um país. Infelizmente é uma classe pouco 

valorizada. Há pouco tempo houve uma alteração na portaria do Governo Federal criando 

um novo aspecto para os técnicos de enfermagem. A verdade é que essa problemática afeta 

todos os trabalhadores de forma geral. O que mais observamos em nosso país é a 

corrupção. Mesmo com todos esses problemas esses profissionais são dedicados em ajudar 

o próximo. O setor da Saúde está sendo muito afetado com essa crise. Orgulho-me de todo 

o trabalho desenvolvido pelo setor da Saúde de Itapira. Sem a dedicação de todos vocês, 

acredito que muitas pessoas não estariam fazendo parte desse mundo. Novamente queria 

deixar os meus parabéns a todos vocês. É uma singela homenagem que esta Casa presta a 

todos vocês. Muito obrigado.” (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Dentre as muitas atribuições que 

nos são impostas quando assumimos o cargo de parlamentar municipal, uma nos honra e 

nos alegra o coração de maneira muito especial: reverenciar e prestar a devida homenagem 

aos nossos irmãos itapirenses que anonimamente, sem maiores alardes, contribuem 

decisivamente para o bem estar e a qualidade de vida da população por nós representada. É 

extremamente gratificante o ato de reconhecer e agradecer publicamente as pessoas de bem, 

os profissionais dedicados e conscientes da importância e responsabilidade do trabalho que 

desempenham, como efetivamente o são todos os profissionais da área da Saúde, neste 

instante representados pelos ilustres homenageados e laureados com o recebimento do 

Diploma Anna Nery, instituído em nossa Casa de Leis pelo Decreto Legislativo 178 de 

2003, com o objetivo maior de agraciarmos os que fazem de suas atividades profissionais 

um verdadeiro sacerdócio em defesa da vida de seus semelhantes. Como definir com 

palavras, a grandiosa da luta diária e permanente de cada integrante, de cada profissional, 



de cada trabalhador de nossos estabelecimentos da área da Saúde? Como concretizar uma 

forma digna de externados, solenemente, toda nossa gratidão a quem faz da sua profissão 

uma demonstração incontestável de amor ao próximo, de doação a quem está enfermo, 

necessitando para a manutenção da própria vida da capacitação, da entrega e do espírito 

cristão e fraterno de quem dele cuida nestes momentos tão difíceis de serem enfrentados? O 

legislador municipal, com apoio e participação ativa do Sindicato da categoria, encontrou 

na outorga do Diploma que leva o nome da mulher símbolo da enfermagem no Brasil, Anna 

Nery, a maneira solene e justa de dizer a todos estes profissionais, em nome de todo povo 

de Itapira, o nosso muito obrigado, e que Deus lhes pague pela existência de cada um de 

vocês em nossa vidas. É exatamente isto que fazemos neste ano, muito embora por 

imposições regimentais e protocolares, façamos solenemente aquilo que gostaríamos de 

fazer toda vez que nos encontramos com cada trabalhador da área da Saúde. E como é 

reconfortante podermos, em nome do povo de Itapira, retribuir minimamente o majestoso e 

comovente empenho de cada um de vocês em prol de toda nossa comunidade. Até porque, 

a história de vida de cada homenageado desta noite, e dos colegas que aqui representam, se 

confunde com a história da enfermeira Anna Nery, baiana nascida na vila de Cachoeira de 

Paraguaçu em 13 de dezembro de 1814 e falecida em 20 de maio de 1880 foi a primeira 

profissional a se dedicar à enfermagem no Brasil. Da mesma forma, a figura de cada 

trabalhador na Saúde de nossa cidade, ocupa um lugar especial no coração de cada 

itapirense. Parabéns, ilustres e nobres homenageados desta noite. Parabéns trabalhadores da 

Saúde, congratulação que por justiça devo estender a todos seus dignos familiares. E muito 

obrigado, prezados dirigentes do SinSaúde de Itapira, pela participação, apoio e 

colaboração nesta sincera demonstração de carinho e consideração que temos pelos 

trabalhadores desta dedicada e extremamente competente categoria de profissionais. Meu 

muito obrigado a todos.” (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. 

JULIANO FELICIANO: “Boa noite a todos. Queria cumprimentar a todos em nome de 

nosso prefeito José Natalino Paganini. Vou ser rápido, breve e objetivo. Hoje vocês, 

servidores municipais, não merecem somente os nossos parabéns, mas sim todo o 

reconhecimento pelo importante trabalho que desenvolvem. Gostaria que o público 

presente desse uma salva de palmas em homenagem a todos os profissionais da área da 

Saúde. Recebam essa singela homenagem vinda desta Casa de Leis como forma de 

agradecimento. Parabéns pelo empenho e dedicação. Essa homenagem é muito pouco pelo 

trabalho que vocês desenvolvem. Parabéns. Obrigado.” (Aplausos) A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Boa noite a todos. Inicio meu 

discurso muito à vontade porque faço parte da área da Saúde. É a minha formação. 

Orgulho-me muito de trabalhar nessa área. Trago aquilo que representa as pessoas que 

trabalham na área da Saúde. Muitas vezes as pessoas desse setor passam por momentos de 

alegria e tristeza. Exemplo disso seria a vinda de uma nova vida a este mundo. O 

trabalhador da área da Saúde não é nada sem a interligação de todos os profissionais. 

Temos os profissionais da área administrativa, chefia, limpeza, dentre outros. No fundo não 

olhamos para essas pessoas pela qualificação, mas sim pelo empenho e dedicação. Vemos o 

significado de cada pessoa e o que representa no setor da Saúde. Sem o apoio de todos, 

acredito que o serviço não seria ofertado adequadamente. Deixo registrado os meus 

parabéns a todos os servidores da Saúde. É um momento muito oportuno. Que Deus lhes 

abençoem. Itapira se orgulha do trabalho que desenvolvem. Parabéns. Obrigado. (Aplausos) 

A seguir, faz uso da palavra o Prefeito Municipal Sr. JOSÉ NATALINO PAGANINI: 

“Senhor presidente da Câmara Municipal, Décio da Rocha Carvalho. Demais vereadores. 

Senhores homenageados. Amigos e amigas. É com enorme prazer que estamos hoje 

fazendo este reconhecimento àqueles que mais se destacaram na Saúde Itapirense no último 

ano. É tanto mais importante este evento porque ele se transforma, no fundo, em uma 

homenagem às instituições de Saúde de Itapira que representam, é necessário dizer, um 



paradigma de qualidade e de eficiência. Em um momento em que todo o Brasil se luta por 

atendimento digno de Saúde, podemos agigantar nossa visão perante o nome de todos 

aqueles que aqui estão, profissionais e instituições, e reconhecer que, sim, Itapira se destaca 

também neste setor. Quero externar minhas sinceras homenagens a todos os que hoje 

recebem o Diploma Ana Nery. Mais que isso, quero externar ainda meu agradecimento a 

todos eles. Obrigado a todos vocês. Seu trabalho, seu talento, sua dedicação, seu 

desprendimento, seu carinho e, sobretudo, seu amor ao próximo fazem a diferença. Todos 

nós nos lembramos da história de Anna Nery, que revolucionou a enfermagem no Brasil 

graças à sua abnegação. Com certeza, seu espírito trouxe inspiração a cada um dos que hoje 

recebem este diploma. Foi a inspiração da caridade e do sentimento de fraternidade, do 

equilíbrio e da postura médica necessária, da vontade de servir e do exercício da 

solidariedade. Parabéns a todos.” (Aplausos) A seguir, faz uso da palavra o Sr. ÉDISON 

LAÉRCIO DE OLIVEIRA: “Boa noite a todos. Agradeço a presença todos. Falar no final 

me deixa tranquilo porque somente posso assinar embaixo sobre as qualidades ditas em 

relação aos profissionais. Não precisa repetir porque assino embaixo. Tenho a missão de 

alertar algumas situações. Apesar de toda crise vivida em nosso país esses profissionais 

sempre desenvolvem suas funções da melhor forma possível. Merecem todo respeito e 

admiração vinda desta Casa. Homenagem como essa tivemos a oportunidade de tê-la a 

nível nacional. O Governo Federal não aprovou a situação. Vocês, homenageados, se 

dedicam diariamente para o bem do próximo. Deixo registrado essas poucas palavras em 

homenagem a esses grandes profissionais. Que Deus lhes abençoem. Parabéns.” (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. 


