
ATA DA 31ª Sessão Ordinária realizada aos 15 de setembro 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 à vereadora 

MAÍSA GRACINDA FERNANDES, para que da tribuna proceda a leitura de um trecho 

da Bíblia Sagrada. Isto feito a Sra. Presidente passa de imediato ao PEQUENO 

EXPEDIENTE. A Sra. Presidente, solicita para que o Pequeno Expediente seja dedicado 

em Homenagem Póstuma em memória da Sra. Roseli Aparecida Rezende dos Santos e 

abre a palavra aos vereadores. Faz uso da palavra o vereador CARLOS ALBERTO 

SARTORI: "Boa tarde Presidente, vereadores, vereadora, funcionários da Casa, 

internautas e imprensa. Eu gostaria de, neste momento, prestar aqui uma homenagem à 

saudosa Roseli, uma pessoa com a qual eu tinha grande amizade e um grande apreço, 

inclusive trabalhei com ela no Hospital Municipal. E antes disso, também conheci os pais 

da Roseli, o seu Hugo e a dona Jandira, seus irmãos que trabalhavam na gráfica e sua 

irmã mais nova. Depois disso trabalhamos por uns 10 anos no Hospital Municipal, a 

Roseli era técnica de laboratório, e por sinal, uma pessoa muito dedicada e eficiente, uma 

funcionária exemplar, boa para o serviço, boa para o atendimento às pessoas e boa colega 

de trabalho, de maneira que sempre que possível, aprendíamos com ela. A Roseli sempre 

foi muito prestativa, sempre junto com a sua equipe, que na época era o Scholl, a Isabel 

Bertini, a Elenice Sabadini, a Cíntia, a Marli e tinha outras meninas, mas agora não vou 

lembrar os nomes, porque já fazem muitos anos, mas era uma equipe muito boa. Então, 

guardo boas lembranças dela, uma pessoa que passou pela vida e fez o bem, uma pessoa 

que deixou suas marcas. Todos que trabalharam com ela sabem da grandeza, da 

eficiência, da ética e tudo aquilo que faziam dela uma pessoa do bem. Então, ficamos 

tristes, porque depois que se aposentou ela foi trabalhar no Laboratório São José, que era 

na Santa Casa, e vez ou outra que a gente se encontrava nós conversávamos um pouco. E 

sabemos o quanto é triste para a família, para o nosso companheiro, o vereador Fábio, 

para o Felipe, para a Fernanda, com a qual trabalhei junto no Fórum, e para o 

Galvãozinho, pai do Fábio, uma pessoa muito querida na cidade. É uma família muito 

conhecida, uma família que durante sua vida angariaram bons amigos. Então, a Roseli fez 

sua passagem e agora nos resta as boas lembranças, de uma pessoa que viveu e fez o bem. 

Lembro muito bem dela sempre ágil, rápida, sempre sorrindo e atendendo a demanda, 

que era grande. Fiquei triste, fui ontem no velório, mas fico triste, porque considero que 

ela ainda era jovem e uma pessoa cheia de vida. É muito triste uma doença como essa que 

vem ceifar a vida de uma pessoa que trabalhou e fez tanto. Agora ela está junto de Deus, 

mas todos nós temos um dia para vir e um dia para voltar para ele. Então, acho que depois 

dos compromissos, dos feitos aqui, ela criou sua família, fez seus amigos e deixou aqui 

as marcas do bem, agora ela está junto de Deus e o sofrimento passou. Os familiares ficam 

com a saudade, sabemos como esse momento é difícil, ainda mais quando a pessoa que 

perdemos é nossa mãe, porque como sempre digo, mãe é a pessoa que mais gosta de nós, 

é um amor sem igual e insubstituível. Então, eu sei quanto a família sofre com isso, mas 



por outro lado, eu digo novamente, que ela era uma pessoa boa, do bem e uma profissional 

nota 10. A Beth também a conheceu lá no Hospital, uma pessoa dedicada, sempre 

procurando melhorar suas técnicas de trabalho e procurando melhorar seu atendimento. 

Então, eu deixo meu abraço a toda a família, ao esposo, aos filhos, a nora, netos, irmãos 

e a todos os familiares, porque foi uma pessoa muito querida. Que Deus a tenha e que 

vocês recebam as bençãos de Deus, acalmando o coração de todos vocês. Muito obrigado 

Presidente." A seguir, faz uso da palavra o vereador LUIS HERMÍNIO NICOLAI: 

"Boa tarde sra. Presidente, vereadora Maísa, funcionários dessa Casa, companheiros 

vereadores, internautas e a todos que nos assistem pela internet, hoje estamos sem público 

aqui presente. Um dia muito triste para essa Casa, onde o nosso líder, o Fabinho, não pôde 

estar com a gente, pela passagem de sua mãe, dona Roseli. Então, não poderia deixar de 

subir nessa Tribuna, o Carlinhos já fez o seu testemunho aqui, e eu só gostaria de dizer 

que acredito ser um sentimento de todos nós, de maneira que não poderia deixar de me 

manifestar. O Fábio chegou recentemente nessa Casa, mas como todos nós, é uma pessoa 

maravilhosa, uma pessoa de família. Família que hoje está passando por um momento 

muito difícil, como nosso companheiro Leandro que recentemente passou por uma 

situação parecida, e acredito que todos nós aqui que ainda não passamos, também vamos 

passar. Quando não é o pai, é a mãe, é o irmão, primo ou filho e que Deus ilumine para 

que nunca seja um filho, para que siga a ordem natural das coisas. Então, não poderia 

deixar de vir aqui agradecer ao nosso Fábio Galvão por tudo, pelo companheirismo, 

parabenizá-lo pela sua atuação aqui nessa Casa, desde que chegou sempre somando com 

todos nós. Que Deus abençoe e conforte a sua família, para que você possa ter a certeza 

de que tudo foi cumprido. Com tudo isso que o Carlinhos disse em relação a sua mãe, 

Roseli, por tudo que ela prestou, pelo trabalho realizado por ela, é uma pessoa que com 

certeza cumpriu seu dever e que muito cedo nos deixa. Eu, particularmente, passei por 

isso com dois cunhados, com parentes e com amigos, e infelizmente quando essa doença 

chega, ela leva tudo aquilo que nós temos de elo e de coisas boas. Mas então, deixo meu 

grande abraço ao Fábio, ao seu pai, sua irmã e seu irmão e que todos possam ter o conforto 

e a palavra de todos nós aqui, como amigos e companheiros. Na política somos apenas 

uma passagem, mas essa Casa é um lugar onde conhecemos pessoas, onde fazemos 

amigos e às vezes até inimigos. Mas que todos nós possamos compartilhar a dor e desejar 

ao Fábio nossos sentimentos, para que ele tenha consigo a certeza que hoje todos nós 

estamos muito chateados pela passagem de sua mãe. Então, deixo aqui um grande abraço 

de todos nós, que Deus abençoe e ilumine, e como a gente sempre diz, com certeza ela 

está em um lugar muito melhor do que nessa vida terrestre. Então, fica nosso abraço ao 

Fábio, de todos nós, não por você ser político, mas por ser um amigo que nós conhecemos 

e que participa sempre das sessões conosco, como um grande companheiro. Um abraço, 

um beijo no coração e que Deus ilumine você e sua família, que tudo prossiga da melhor 

forma possível. Obrigado Presidente." A seguir, faz uso da palavra o vereador ANDRÉ 

LUIS SIQUEIRA: "Boa tarde Presidente, boa tarde aos demais vereadores, imprensa e 

quem nos acompanha. Infelizmente essa semana está sendo uma semana muito triste, já 

logo no começo dela, no dia 13, minha esposa perdeu a avó dela, depois, logo em seguida 

foi a mãe do Faustinho e hoje enterramos um amigo nosso, que era o Daniel Justino, um 

cara que sempre nos acompanhou e sempre esteve presente. Essa semana foi bem agitada. 

Eu já passei por essa situação também, com essa maldita doença, infelizmente, com a 

minha mãe e com a minha avó. Eu fui criado pela avó, bajulado pela avó e quando eu a 

perdi, foi a pior coisa que passei na vida. Então, eu sei pelo o que o Faustinho está 



passando, mas Deus vai abençoar ele, seguindo os caminhos dele, e pode ter certeza que 

sua mãe está em um bom lugar. E a avó da minha esposa, que Deus a tenha também. E 

vale notar, acredito que as três mortes dessa semana foram para a mesma doença. É triste 

e que pena que até agora não conseguimos arrumar um meio de acabar com essa doença, 

mas se Deus quiser vamos vencer essa batalha. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus. 

Obrigado." A seguir, faz uso da palavra o vereador LUAN DOS SANTOS 

ROSTIROLLA: "Boa tarde a todos, vereadores, vereadoras e imprensa. Eu também não 

poderia deixar de prestar meus sentimentos ao nosso grande companheiro Faustinho, 

pessoa de quem me tornei amigo e admiro, e que infelizmente vive um momento difícil 

nesse dia, nessa semana, na verdade. Temos certeza de que todos preferiam ter uma sessão 

com projetos, com debates e discussões, mas infelizmente essa, e merecidamente, precisa 

ser suspensa em homenagem à mãe de um grande companheiro e como o Carlinhos muito 

bem disse e o Mino enalteceu, uma pessoa especial para a cidade de Itapira. Então, 

perdemos uma pessoa muito especial e o céu ganhou uma pessoa especial, então lá de 

cima ela está nos iluminando e iluminando toda sua família. E Faustinho, nossas 

condolências nesse dia triste, essa Câmara presta essa homenagem para você, meus 

sentimentos, de verdade. Sem muitas palavras, apenas para registrar meu sentimento a 

você. Faustinho, muita força e o que precisar dessa Câmara e desses companheiros 

vereadores, estamos à disposição." A seguir, faz uso da palavra o vereador LEANDRO 

HENRIQUE SARTORI: "Boa tarde. Eu venho nessa Tribuna para desejar condolências 

ao Faustinho, desejar condolências a toda família dele. Passei por isso há meio ano, 

sabemos que tem muito egoísmo, porque a gente não quer largar, não quer soltar a mão 

de jeito nenhum. Mas sabemos também que ela está em um lugar melhor. Faustinho, força 

nesse momento, além de qualquer divergência nós temos sempre esse companheirismo, 

e pode contar com a gente nesses momentos de dor também. Obrigado Presidente." A 

seguir, faz uso da palavra o vereador CARLOS DONISETE BRIZA: "Boa tarde 

Presidente, vereadora Maísa, demais vereadores, funcionários dessa Casa, quem nos 

acompanha pela internet e toda a população itapirense. Realmente é uma semana triste, 

nosso companheiro Fábio perdeu a mãe, na verdade, não sei se foi ele que perdeu ou se 

foi o céu que ganhou uma estrela. Eu particularmente conheço o Fábio a pouco tempo e 

me recordo que no momento difícil nós colocamos o nome dela em oração, nos grupos 

em que faço parte, que fazem orações de melhoras para as pessoas que precisam. E fomos 

surpreendidos com essa notícia triste. Eu gostaria de dizer ao Fábio que Deus possa estar 

confortando seu coração e de toda sua família. Eu passei por isso com meu pai já fazem 

15 anos, a gente nunca esquece, aprendemos a viver com a ausência da pessoa, mas 

esquecer, não esquecemos jamais. Então, em meu nome e em nome de minha família eu 

deixo as condolências, os pêsames e o desejo de que Deus possa estar confortando o 

coração de vocês. Boa tarde, fiquem todos com Deus." A seguir, faz uso da palavra a 

vereadora MAÍSA GRACINDA FERNANDES: "Boa tarde a todos, funcionários da 

Casa, boa tarde Presidente e imprensa. É com grande tristeza que a gente usa hoje o espaço 

do pequeno expediente para homenagear a nossa querida Roseli, que não faz mais parte 

dessa vida, aqui conosco, ela está em outro plano e tenho certeza que ela é uma luz. Eu e 

o Fábio somos amigos fazem 25 anos já, e eu sempre o vi e vejo muito família, uma 

pessoa que se orgulha muito do pai e da mãe. Então, que o Fábio possa ser confortado 

nesse momento, que ele conte com a gente nesse momento difícil também e que ele receba 

todo nosso apoio e todo nosso carinho. Que o Felipe, a Fernanda e o Galvão também se 

sintam confortados, porque eu tenho certeza que a Roseli está bem e em um lugar 



maravilhoso, olhando por sua família. Obrigada, boa tarde Presidente." A seguir, faz uso 

da palavra a vereadora ELISABETH DONISETE MANOEL: "Boa tarde a todos. É 

com imensa tristeza que eu também venho me solidarizar com a dor do Fabinho, do nosso 

querido companheiro aqui da Casa. Essa é uma perda que não tem substituição, é uma 

dor imensa e só quem já passou por isso para saber o tamanho da dor e da saudade que 

vem depois. Então, eu quero mandar para o Vereador Fábio o meu abraço e as minhas 

orações e que Deus esteja com eles ainda mais próximo nesse momento de tamanha 

tristeza. Boa tarde a todos." Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, a Presidência passa de imediato ao EXPEDIENTE. A Sra. Presidente requer e 

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

memória da Sra. Roseli Aparecida Rezende dos Santos, mãe do vereador Fábio Galvão 

dos Santos. Isto feito, a Sra. Presidente agradece a presença dos senhores vereadores, do 

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

internautas, os servidores da Casa, e declara encerrado os trabalhos da presente sessão. 

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


