
Ata da 1ª Sessão Solene, realizada aos 18 de Maio de 2018 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 2017/2018. Iniciando a 

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

Presidente da Casa, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. Isto feito é realizada a 

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

Vereadores Srs. LUIS HERMÍNIO NICOLAI, RAFAEL DONIZETE LOPES, CÉSAR 

AUGUSTO DA SILVA e ANTONIO MARANGONI NETO. São convidados para 

compor a Mesa Principal os Srs: Presidente do Sindicato da Saúde de Itapira, Sr. 

Ademir Nani, Sra. Vera Vomero, Representante da Secretaria Municipal da Saúde e 

Sr. Moacir Pisano, Diretor do SinSaúde de Campinas. 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 Assessor de Relações Públicas registra os Ofícios das 

Autoridades ausentes: José Antonio Barros Munhoz: Manifestação de agradecimento 

pelo honroso convite e justificativa de ausência da presente sessão solene. José Natalino 

Paganini: Manifestação de agradecimento pelo honroso convite e justificativa de ausência 

da presente sessão solene. Vagner Lourenço: Manifestação de agradecimento pelo 

honroso convite e justificativa de ausência da presente sessão solene. Dr. Thomaz Antonio 

de Moraes: Manifestação de agradecimento pelo honroso convite e justificativa de 

ausência da presente sessão solene. Vereadores Rafael Donizete Lopes, César Augusto 

da Silva, Luis Hermínio Nicolai e Antonio Marangoni Neto: Manifestação de 

agradecimento pelo honroso convite e justificativa de ausência da presente sessão solene. 

Após o Assessor de Relações Públicas citar as demais autoridades presentes, o Sr. 

Presidente, invocando a proteção de Deus, declara aberto o trabalho da presente Sessão e 

solicita a Vereadora MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO 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. 

MAURICIO CASSIMIRO DE LIMA: “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 minha fala, dirijo-me especialmente aos queridos homenageados desta 

noite, parabenizando-os pelos méritos e pela 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. 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. 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. Falando em 

nome dos meus colegas vereadores, quero ressaltar como é 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 através da 

outorga 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, nosso 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 a todas, 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. A seguir, o Assessor de 

Relações Públicas solicita para que o Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima, 

juntamente com a Vereadora Sra. Elisabeth Donisete Manoel e o Sr. Ademir Aparecido 

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

Fundação Espírita Américo Bairral, Sr. CLAUDIOMIR LUPPI. (Aplausos) Do mesmo 

modo, o Assessor de Relações Públicas solicita ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de 

Lima, juntamente com a Vereadora Sra. Elisabeth Donisete Manoel e o Sr. Ademir 

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

Fundação Espírita Américo Bairral, Sra. ALINE APARECIDA CARDOSO DOS 

SANTOS. (Aplausos) Ato contínuo, o Assessor de Relações Públicas solicita ao Vereador 

Sr. Maurício Cassimiro de Lima, juntamente com a Vereadora Sra. Elisabeth Donisete 

Manoel e o Sr. Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma a funcionária 

de Enfermagem da Fundação Espírita Américo Bairral, Sra. ADRIANA XAVIER 

LAURINDO. (Aplausos) A seguir, o Assessor de Relações Públicas solicita para que o 

Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima, juntamente com o Vereador Sr. Luan dos Santos 

Rostirolla e o Sr. Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma a 

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

REGINA DE ABREU. (Aplausos) Do mesmo modo, o Assessor de Relações Públicas 

solicita ao Sr. Maurício Cassimiro de Lima, juntamente com o Vereador Sr. Luan dos 

Santos Rostirolla e o Sr. Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma a 

funcionária do setor de Apoio da Casa de Repouso Allan Kardec, Sra. LUANA SANTOS 

DE JESUS. (Aplausos) Ato contínuo, o Assessor de Relações Públicas solicita ao Vereador 

Maurício Cassimiro de Lima, juntamente com o Vereador Sr. Luan dos Santos Rostirolla e 

o Sr. Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma a funcionária de 

Enfermagem da Casa de Repouso Allan Kardec, Sra. GILZA DA PENHA 

MASSAROTTI GONÇALVES. (Aplausos) A seguir, o Assessor de Relações Públicas 

solicita para que o Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima, juntamente com o Vereador 

Sr. Carlos Alberto Sartori e o Sr. Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do 

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



Itapira, Sra. SANDRA HELENA GERMINIANI GRANIEIRO. (Aplausos) Do mesmo 

modo, o Assessor de Relações Públicas solicita ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de 

Lima, juntamente com o Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori e o Sr. Ademir Aparecido 

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

de Misericórdia de Itapira, Sra. DINALVA PEREIRA DA SILVA MACHADO. 

(Aplausos) Ato contínuo, o Assessor de Relações Públicas solicita ao Vereador Sr. 

Maurício Cassimiro de Lima, juntamente com o Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori e o Sr. 

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

Enfermagem da Santa Casa de Misericórdia de Itapira, Sra. NILCÉLIA ALVES DO 

NASCIMENTO. (Aplausos) A seguir, o Assessor de Relações Públicas solicita para que o 

Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima, juntamente com o Vereador Sr. Dirceu de 

Oliveira e o Sr. Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega do diploma a funcionária 

do setor de Administração do Hospital Municipal de Itapira, Sra. ELIETH 

RODRIGUES ANDRADE DE OLIVEIRA. (Aplausos) Do mesmo modo, o Assessor de 

Relações Públicas solicita ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima, juntamente com o 

Vereador Sr. Dirceu de Oliveira e o Sr. Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega 

do diploma a funcionária do setor de Apoio do Hospital Municipal de Itapira, Sra. 

ELIANA NASCIMENTO DA SILVA MARQUES. (Aplausos) Ato contínuo, o Assessor 

de Relações Públicas solicita ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima, juntamente com 

o Vereador Sr. Dirceu de Oliveira e o Sr. Ademir Aparecido Nani, para que façam a entrega 

do diploma a funcionária de Enfermagem do Hospital Municipal de Itapira, Sra. MARIA 

APARECIDA CARMONA FERRARI. (Aplausos) A seguir, o Assessor de Relações 

Públicas solicita para que o Vereador Sr. Mauricio Cassimiro de Lima, juntamente com a 

Vereadora Sra. Marisol de Fatima Garcia Raposo e o Sr. Ademir Aparecido Nani, para que 

façam a entrega do diploma a funcionária do setor de Administração do Lar São Vicente 

de Paulo, Sra. ELZA DE JESUS BRONZATI. (Aplausos) Do mesmo modo, o Assessor 

de Relações Públicas solicita ao Vereador Sr. Mauricio Cassimiro de Lima, juntamente com 

a Vereadora Sra. Marisol de Fatima Garcia Raposo e o Sr. Ademir Aparecido Nani, para 

que façam a entrega do diploma ao funcionário do setor de Apoio do Lar São Vicente de 

Paulo, Sr. KAIQUE MATHEUS INOCÊNCIO DE OLIVEIRA. (Aplausos) Ato 

contínuo, o Assessor de Relações Públicas solicita ao Vereador Sr. Mauricio Cassimiro de 

Lima, juntamente com a Vereadora Sra. Marisol de Fatima Garcia Raposo e o Sr. Ademir 

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

Lar São Vicente de Paulo, Sra. TEREZINHA HELENA RODRIGUES XAVIER DA 

SILVA. (Aplausos) A seguir, o Assessor de Relações Públicas solicita para que o Vereador 

Sr. Maurício Cassimiro de Lima, juntamente com o Sr. Moacir Pisano e o Sr. Ademir 

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

Administração da Clínica de Repouso Santa Fé, Sra. SARA JANE PIRES DE 

CAMARGO. (Aplausos) Do mesmo modo, o Assessor de Relações Públicas solicita ao 

Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima, juntamente com o Sr. Moacir Pisano e o Sr. 

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

Apoio da Clínica de Repouso Santa Fé, Sr. CARLOS MONEZZI NETO. (Aplausos) 

Ato contínuo, o Assessor de Relações Públicas solicita ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro 

de Lima, juntamente com o Sr. Moacir Pisano e o Sr. Ademir Aparecido Nani, para que 



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

Fé, Sra. FERNANDA DE OLIVEIRA. (Aplausos) Após a entrega dos diplomas e láureas 

aos homenageados, faz uso da palavra a Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE 

MANOEL: “Queridos amigos da Saúde, auxiliares, técnicos, enfermeiros, enfermeiras e 

outros. Pela luta do dia a dia deveriam ser mais valorizados no exercício de tão nobre 

função. Vejam bem, senhores e senhoras, que em muitos lugares os primeiros contatos com 

o paciente é da enfermagem, que faz uma grande avaliação e depois o médico entra em 

‘ação’. As políticas de saúde, tanto federais, estaduais ou municipais, não os valorizam na 

estatura que vocês merecem. Sem vocês da enfermagem nossa cidade, nosso país e o 

mundo não seria irrigado com saúde. Faço aqui um agradecimento muito especial a esta 

classe de trabalhadores e peço nesse momento oportuno que nós do Legislativo e o 

Executivo se unam em busca do reconhecimento para que esses profissionais sejam mais 

reconhecidos, com ações em prol do profissional da enfermagem, defendendo condições 

plenas de trabalho, jornada de 30 horas semanais e salários dignos. Sabemos que a grande 

maioria dessa classe trabalha além do que é normal, saindo do seu plantão na maioria das 

vezes e indo para outro e outro plantão em outras instituições, deixando suas famílias, seus 

filhos, sua saúde, colocando em risco sua própria vida, transformando sua vida sedentária, 

estressada, sem contar a exposição de contaminações e até mesmo por falta de material de 

IPI, onde sabemos que trabalhamos com déficit funcional. Vale lembrar que duas pessoas 

importantes do passado, a Florence e a Ana Neri, serviram de inspiração e personificaram o 

ideal da classe de enfermeiros. Destaco, ainda, que o convívio com os pacientes é 

permanente, ministrar medicamentos e também ter a preocupação de proporcionar conforto 

e alívio aos pacientes e seus familiares. Esses profissionais que lidam diretamente com a 

dor do outro tem que estar com o coração aberto, deixando para trás sua própria dor para 

olhar sempre à frente, lembrando vocês que as vivências da enfermagem que adquirimos 

nos deixam muitas vezes, ora felizes, ora tristes. A todos vocês que, direta ou 

indiretamente, se cruzam no caminho da enfermagem e com quem partilham momentos de 

alegrias e de desânimos, que auxiliam e incentivam a continuar nessa jornada a não desistir 

do nosso objetivo, deixo o meu muito obrigada. É importante sim a valorização e que esta 

comemoração sirva para refletirmos o quanto essa classe esta defasada e humilhada em 

seus vencimentos. E podemos perceber que a enfermagem é a alma de qualquer instituição 

de saúde, é alma de todos os hospitais. Sinceramente, meu muito obrigada. Quero aqui 

finalizar dizendo que trabalhei 35 anos ininterruptos na área da Saúde e não pude ver 

nenhum reajuste justo para a classe, que é o coração do mundo. Muito Obrigada e boa noite 

a todos. Vereadora Beth Manoel.” (APLAUSOS). A seguir, faz uso da palavra a Vereadora 

Sra. MARISOL DE FÁTIMA GARCIA RAPOSO: “Boa noite a todos. Estávamos 

conversando sobre os dons das pessoas. O senhor Jesus Cristo nos concedeu esses dons. 

Tenho o dom de ensinar, pois sou professora. Vocês têm o dom de cuidar com amor, 

carinho e dedicação. Estamos fazendo uma singela homenagem a todos. Muitos 

funcionários do setor da Saúde são muito ocupados no trabalho. Por mais que seja doloroso 

ou difícil, vocês sempre estão presentes salvando e cuidando de muitas vidas. Isso é muito 

importante. Quero deixar uma simples homenagem a todos. O mês de maio é muito 

importante para vocês. Tenho certeza que apesar das dificuldades do dia a dia, vocês dão 

conta do recado. Em minha opinião, vocês deveriam ganhar muito mais. Tenham certeza 



que todos trabalham com muito carinho e dedicação. Parabéns a todos. Quero que todos se 

sintam homenageados. Deixo minhas homenagens ao Sr. Claudionor Luppi, pois ele é meu 

vizinho. Obrigada.” (APLAUSOS) A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS 

ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Já trabalhei na área da Saúde e sei da 

importância de cada um de vocês. Deixo as minhas mais sinceras homenagens a todos 

vocês. Já trabalhei na fundação Espírita Américo Bairral. Adquiri um importante 

conhecimento que somente agregou em minha vida e em meu crescimento profissional. 

Alegro-me muito quando digo que já trabalhei no Bairral, assim como no Hospital 

Municipal. Todos tinham muito carinho, respeito e dedicação. Muitas pessoas naquela 

época precisavam não somente de medicação e atendimento, mas apoio, conforto e 

amizade. Isso é o que a enfermagem faz. Por muitas vezes, sem ter muitos recursos, o 

trabalho continua arduamente, sempre optando pelo melhor. Sabemos da importância desse 

tipo de profissional. É muito gratificante salvar uma vida. Em um momento de dificuldade 

todos ajudam a confortar ou transformar aquela situação difícil em um momento de paz. 

Sabemos o quanto é necessário uma equipe desse porte no setor da Saúde. Deixo meus 

parabéns a todos. Saibam, trabalhadores da Saúde, que vocês são pessoas iluminadas por 

Deus. Portanto, recebam o carinho e respeito desse vereador que nesta oportunidade 

representa a cidade de Itapira. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado.” (APLAUSOS) A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Boa 

noite a todos. Para nós é um dia de muita alegria. É um dia de muita festa. Nesse dia dá 

vontade de ser político. É uma singela homenagem direcionada para essas pessoas que 

trabalham todos os dias arduamente. Muitos desses profissionais trabalham por longas 

jornadas de trabalho somente para atender o próximo. Cuidam da saúde dos itapirenses. São 

pessoas que vestem a camisa. Às vezes, se dedicam muito mais para com as pessoas que 

não conhecem do que para com seus próprios familiares. Vocês são especiais. Parabéns a 

todos os profissionais da área. Deixo meus parabéns a todos. O setor da Saúde somente tem 

a agradecer. Obrigado.”(APLAUSOS) A seguir, faz uso da palavra a Diretora do Hospital 

Municipal de Itapira Sra. VERA VOMERO: “Boa noite a todos. Venho a esta tribuna para 

dizer que estou representando o Sr. Vagner Lourenço, nosso Secretário de Saúde, que por 

motivos familiares teve que estar na cidade dele. Deixo meus parabéns a todos os 

homenageados e profissionais da área. Ao pessoal da Secretária de Saúde, extensivo a todos 

os demais setores de Saúde da municipalidade, deixamos nosso muito obrigado. Parabéns a 

todos vocês. Acredito que faço parte dessa equipe porque trabalhei por muito tempo no 

setor da Saúde. Que Deus lhes abençoem. Mesmo com tantas dificuldades presentes no dia 

a dia, continuamos seguindo à frente. Obrigada. (APLAUSOS) A seguir, faz uso da palavra 

o Presidente do SinSaúde Sr. ADEMIR NANI: “Boa noite a todos. O trabalhador da Saúde 

tem uma missão muito complicada. Cuidar de vidas não é fácil. Temos momentos alegres e 

de perdas. Infelizmente é assim a vida do trabalhador da Saúde. Quando falamos do 

trabalhador da Saúde, não estamos somente falando dos profissionais da enfermagem, mas 

sim de todos os profissionais que atuam no ramo, desde o transporte até o médico. Deixo 

meus sinceros parabéns a todos. É uma simples homenagem a todos vocês. O Sindicato da 

Saúde está completando 80 anos de existência e busca, cada vez mais, a valorização de 

todos vocês. Não vamos parar por aqui. Em nome do setor da Saúde quero deixar meus 

parabéns a todos vocês. Que Deus lhes abençoem. 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 e 

seus colaboradores, internautas, os funcionários da Casa, e declaro encerrados os trabalhos 

da presente sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA ATA. 


