
ATA DA 9ª Sessão Ordinária realizada aos 31 de março de 2022. Presidente: ELISABETH 

DONISETE MANOEL; 1ª Secretária:  MAÍSA GRACINDA FERNANDES; 2º Secretário: 

ANDRÉ LUIS SIQUEIRA. À Hora Regimental, verificando-se pelo "Livro de Chamada", 

havendo número legal, estando presentes os Vereadores Srs. ANDRÉ LUIS SIQUEIRA, 

CARLOS ALBERTO SARTORI, CARLOS DONISETE BRIZA, CÉSAR AUGUSTO DA 

SILVA,  ELISABETH DONISETE MANOEL, FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS, LEANDRO 

HENRIQUE SARTORI, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI e MAÍSA GRACINDA FERNANDES. A Sra. Presidente, invocando a proteção de 

Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, solicitando ao Vereador FÁBIO GALVÃO 

DOS SANTOS, para que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito a 

Sra. Presidente passa de imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. O vereador Carlos Alberto 

Sartori, solicita para que o Pequeno Expediente seja dedicado para Homenagem Póstuma em 

memória da Sra., Maria Clara Garlinzoni Sartori. A Sra. Presidente acatando de plano a solicitação 

do vereador, abre a palavra aos interessados. Faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO 

DOS SANTOS: "Boa tarde Presidente. Boa tarde vereadora Maísa. Boa tarde demais colegas 

vereadores e funcionários da casa, imprensa, internautas que nos assiste, população itapirense. Eu 

gostaria de deixar meus sentimentos aqui à família do Vereador Leandro Sartori, que eu faço em 

nome do vereador Carlinhos Sartori, que Deus conforte o coração de vocês. É uma hora difícil, que 

todos sabemos que um dia passaremos em nossas famílias. Eu particularmente não a conhecia, mas 

a todo dia só palavras boas foram faladas, conheço o Pedrão sim, então em nome da minha família 

deixo aqui meus sentimentos a toda a família e que Deus conforte o coração de todos. Muito 

obrigado presidente." Faz uso da palavra o vereador CARLOS ALBERTO SARTORI: "Boa tarde 

Presidente, vereadores, funcionário da casa, internautas. É com muita tristeza que hoje ocupo esta 

tribuna para falar um pouquinho da minha querida cunhada Maria Clara Galizoni Sartori, era como 

que se fosse minha segunda mãe, o tempo de convivência com a família eu ainda era bem pequena 

assim né, na primeira infância quando o meu irmão Pedro começou a namorar a Clara então a gente 

teria muita convivência, uma convivência é muito cheia de harmonia, de amor, porque ela é uma 

pessoa muito agradável, educada, uma pessoa muito querida por todos. Era filha dos saudosos João 

Galizoni, que foi comerciante na Avenida Brasil com a Rua Silvio Galizoni e de Dona Cecília 

Rigotti Galizoni. Sempre foi, nasceu e viveu sempre no bairro dos Prados, na vida profissional 

trabalhou aqui no único lugar que foi na Fundação Espírita Américo Bairral, primeiramente 

ocupando o cargo de telefonista e posteriormente foi trabalhar de compradora da Fundação Espírita 

Américo Bairral, uma pessoa muito competente, uma pessoa humana, uma pessoa que tinha o dom 

de agregar as pessoas e de fazer o bem ao próximo. Porque os vizinhos ali nas imediações da casa 

de morada da família na Avenida Brasil eram pessoas mais idosas que tinha ali, então a Clara 

sempre pronta para socorrer essas pessoas, era para levar no médico ou era para aferir os dados 

sinais vitais ou para fazer uma injeção, uma medicação, então a Clara sempre pronta para ajudar as 

pessoas, participava ativamente da Comunidade Nossa Senhora Aparecida do bairro dos Prados e 

entre outras coisas viveu também para servir o próximo, sempre para ajudar as pessoas, então viveu, 

passou pela terra, teve uma vida plena, feliz, constituiu uma família, seu esposo meu querido irmão 

Pedro Sartori, os filhos Leandro Henrique Sartori vereador nesta casa de leis, João Paulo Sartori, 

também as noras, a Joyce e a Natália e também o neto Breno. Uma família constituída com muito 

amor e com muito respeito, ela sempre praticando os atos do bem, uma pessoa que viveu, digo 

novamente, para servir o próximo, uma pessoa que trabalhou honestamente, conquistou o seu 

espaço profissional, muito querida por todos, hoje uma multidão de pessoas passou pelo velório da 

Saudade levando a sua última despedida, a gente via as palavras de conforto, de amizade que foram 

proferidas naquele local. Então me sinto muito feliz de ter, receber a família, receber as 

homenagens, é muito triste de perder perde-la, porque uma pessoa que fez tão bem para nossa 

família, pros meus pais né, pros meus avós, todos nós, os irmãos, para os sobrinhos, para todos, 

então uma pessoa cativante, uma pessoa que serviu a Deus e o seu próximo. Então deixo aqui o meu 

abraço também às suas irmãs a Maria Helena e a Maria Aparecida, os cunhados, sobrinhos né, a 

todos familiares, primos, tios, que é uma família tradicional de Itapira, família Galizoni. E que Deus 



dê repouso para ela, que ela tem esse descanso merecido, porque uma vida plena de bom feitos, 

hoje, ontem à noite fez sua passagem, está junto de Deus, o sofrimento acabou, então a gente tem 

plena certeza que o sofrimento acabou, que agora está junto dos seus entes queridos e junto de 

Deus. Digo que é mais uma estrela a brilhar nesse céu tão lindo. O dia que sentimos saudade da 

Clara, vamos olhar para o céu, para o infinito, e aquela estrela bonita que se vê no céu que está 

clareando vai ser a Clara. então que Deus dê muita luz para o espírito, para a alma dela e também 

para todos aqueles que aqui ficaram. Muito obrigado a todos." Faz uso da palavra o vereador LUIS 

HERMÍNIO NICOLAI: "Boa tarde senhora Presidente, vereador Maísa, senhores vereadores, 

funcionários dessa casa, internautas. De uma forma também bem rápida né, não poderia deixar aqui 

nesse momento, dessa passagem né da mãe do nosso companheiro aqui de legislatura, do Leandro 

né, a gente sabe o quanto é difícil, não são todos que passaram como disse o Faustinho, mas com 

certeza passarão né, e esse é um dos momentos mais tristes né que pode haver na vida da gente né. 

Mas, enfim, eu gostaria de deixar aqui em nome de todos os vereadores dessa casa Vereador 

Carlinhos, principalmente no em nome do senhor né e do Leandro, obviamente, em nome dos 

funcionários dessa casa e em nome da minha família, deixar aqui um grande abraço para o Vereador 

Leandro, para todos os familiares né e dizer que estamos à disposição para qualquer coisa que seja 

necessária, e que Deus abençoe e a leve também, que esteja também já no seu lado pertinho de Deus 

como disse o Carlinhos, perto dos entes queridos né, e a vida aqui continua e vamos lutando até que 

Deus, como sempre nos dando a permissão sempre de um dia mais para que a gente possa ir 

ganhando um tempo para poder fazer coisas boa, construir coisas boas né, por tudo isso que o 

Carlinhos disse, com certeza ela deve ter sido também, não convivi muito perto intensamente nos 

dia a dia, mas que com certeza ajudou muita gente né vereador Carlinhos. Então que Deus abençoe 

e que guarde e que dê consolo a toda a família do Vereador Leandro, do Carlinhos, de todos os 

Galizonis, em nome de todos nós aqui então, fica o nosso sentimento ok? Obrigado Presidente e um 

abraço a todos aí." Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a 

Presidência passa de imediato ao EXPEDIENTE. Pela ordem o vereador Carlos Alberto Sartori, 

requer e a Casa aprova por unanimidade o encerramento da Sessão em Homenagem Póstuma em 

memória da Sra., Maria Clara Garlinzoni Sartori, mãe do vereador Leandro Sartori. A presidência 

acatando o requerimento acolhido pelo Douto Plenário, agradece a presença dos senhores 

vereadores, do público que prestigiou os trabalhos desta noite, da imprensa escrita e seus 

colaboradores, internautas, os funcionários da Casa, e declaro encerrado os trabalhos da presente 

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

 


