
ATA DA 3ª Sessão Extraordinária, (Eleição da Mesa Diretora para o Biênio de 
2011/2012), realizada em 1º de Dezembro de 2010. Presidente: PAULO ROBERTO 
ANDRADE ; 1º Secretário: MAURO ANTONIO MORENO . 2º Secretário: CLEBER 
JOÃO DA SILVA BORGES. Às 18:00 horas, verificando-se pelo “Livro de 
Chamada”, haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. ANTONIO 
ORCINI, CARLOS ALBERTO SARTORI, CLEBER JOÃO DA SILV A 
BORGES, DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, LUIS HENRIQUE FERR ARINI, 
LUIS HERMÍNIO NICOLAI, MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FI LHO, 
MAURO ANTONIO MORENO, PAULO ROBERTO ANDRADE e SÔNIA  DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS.  O Sr. Presidente, sob a proteção de Deus, 
declara abertos os trabalhos da presente Sessão pela forma de votação aberta. Em 
seguida, o Sr. Presidente solicita ao Vereador LUIS HENRIQUE FERRARINI para 
que da Tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito, o Sr. 
Presidente faz a leitura do seguinte Ato do Presidente. 1º) ATO DO PRESIDENTE Nº 
04/2009.- EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA.- O 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA, no uso de suas atribuições 
legais: CONVOCA , os Senhores Vereadores para uma Sessão Extraordinária que será 
realizada no dia 1º de Dezembro, quarta-feira, às 18:00 horas, para eleição da nova 
Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio de 2011/2012. DESPACHO: 
CIENTE . SS. "Vereador Antonio Caio", em 1º de Dezembro de 2010. a) Paulo Roberto 
Andrade - Presidente. A seguir, o Sr. Presidente suspende a Sessão por 15 minutos. 
(SUSPENSA). Reiniciada a Sessão, após verificação de "quorum", o Sr. Presidente 
solicita para que os candidatos ao cargo de Presidente do Legislativo Itapirense se 
manifestem. Momento em que os Vereadores Srs. MANOEL DE ALVÁRIO 
MARQUES FILHO e DÉCIO DA ROCHA CARVALHO  se declaram como 
candidatos ao cargo da Presidência do Legislativo Municipal para o biênio de 
2011/2012. Isto feito, o Sr. Presidente abre a palavra para os candidatos: A seguir, faz 
uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Senhor 
presidente, público presente, imprensa, Rádio Clube, boa tarde a todos. Mais uma vez 
estamos presentes nesta Casa para a disputa da eleição da presidência. Venho afirmando 
desde o início que seria candidato para a presidência desta Casa. Sou vereador 
independente nesta Casa, sendo que sempre procurei ajudar a população desta cidade. O 
que acabei de dizer a Rádio Clube de Itapira? Disse que sou um vereador que tenta fazer 
o melhor. O que seria esse melhor? Seria o entendimento político. Acredito que caso 
não tivermos entendimento político a nossa cidade não progredirá. Devemos buscar 
verbas e aprovarmos os projetos nesta Casa. Caso isso não aconteça a nossa cidade não 
progredirá. Todos sabem disso. Por esse motivo estou nesta Casa para fazer a balança 
mais uma vez. Desse modo tentaremos levar a nossa cidade ao progresso que realmente 
merece. Será isso que gostaria de fazer como presidente desta Casa de Leis. Trabalharei 
por nós. Solicitarei apoio a qualquer deputado que seja, principalmente do deputado que 
faz parte de nossa terra. Também solicitarei apoio do prefeito e dos vereadores que 
integram essa Casa. Seria essa a minha finalidade, ou seja, de ajudar a nossa cidade. 
Peço apoio aos senhores para que analisem a proposta. Fui presidente desta Casa no ano 
de 1994 e posso afirmar que não deixei nenhuma vírgula no passado. O Tribunal de 
Contas me aprovou sem nenhuma restrição. Possuo aval do Tribunal de Contas para ser 
candidato. Por esse motivo que solicito o voto de vocês. Devemos trabalhar nesta Casa 
com seriedade. Jamais iremos fazer o que não podemos fazer. Trabalhei nesta Casa de 
Leis com três advogados, sendo que pretendo ampliar o quadro de funcionários, caso for 



necessário. Caso for necessário realizar concorrência pública, tudo bem. Iremos fazer 
tudo conforme as leis. Irei realizar os trabalhos dentro da lei para que todos sejam 
beneficiados nesta Casa. Por esse motivo peço o voto dos senhores. Vocês devem 
analisar. Sou amigo particular do nobre vereador Manoel, mas afirmo que disputarei a 
eleição da presidência com ele. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 
Vereador Sr. MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO:  “Senhor presidente, 
nobres colegas, público que nos honra com sua presença, imprensa falada e escrita, boa 
noite. Sou candidato e somente tomei essa decisão nesses últimos dias, porém com 
motivos. Portanto, estou voltando a esta Casa. Tive a felicidade de participar da gestão 
do atual presidente durante quatro meses. Sempre constatei a questão democrática nesta 
Casa e posso dizer que depois de verificar todas as votações desse Legislativo, nos dois 
últimos anos, acredito que quase todas foram aprovadas por unanimidade. Então, 
acredito que não teria o porquê de minha pessoa não disputar a eleição e solicitar o voto 
de todos os senhores vereadores. Se nesta Casa conseguiu-se chegar a conclusão em 
prol dos projetos, sendo que todos os vereadores votaram do mesmo lado, acredito que 
seria esse motivo de voltar a esta Casa e disputar o cargo de presidente. De ante mão, 
gostaria de agradecer os votos de meus colegas e daqueles que entenderem que eu possa 
realmente fazer algo mais por Itapira através do Legislativo e acima de tudo pelo 
Legislativo. Então, gostaria de dizer que sou candidato e aproveito a oportunidade para 
pedir o voto de todos vocês. Gostaria de agradecer, de ante mão, os votos que forem 
disponibilizados a minha pessoa, pois farei honrá-los da melhor maneira possível. Serei 
o presidente da Casa e não somente de alguns vereadores. Muito obrigado a todos.” Não 
havendo mais vereadores para fazer uso da palavra o Sr. Presidente solicita ao 1º 
Secretário para que proceda a chamada nominal dos Vereadores para que cada um 
pronuncie o seu voto para o cargo de Presidente. Momento em que o 1º Secretário, 
procede a chamada dos Vereadores: ANTONIO ORCINI: declara o voto em DÉCIO 
DA ROCHA CARVALHO ; CARLOS ALBERTO SARTORI: declara o voto em 
DÉCIO DA ROCHA CARVALHO ; A seguir, o Vereador Sr. CLEBER JOÃO DA 
SILVA BORGES solicita a permissão para usar a Tribuna da Casa, no que é atendido 
pela Presidência: “Boa tarde a todos. Senhor presidente, público presente, senhores 
vereadores, Mesa Diretora, senhores candidatos, internautas, ouvintes da Rádio Clube, 
boa noite. Primeiramente gostaria de dizer que nesses últimos dois anos em que atuei 
como vereador não teria palavras para aqui escrever o tamanho do aprendizado que 
obtive. A minha decisão hoje não é, se não mais, que uma atitude que se baseia em todo 
esse aprendizado. Por isso digo-vos que hoje reconheço, como nunca antes fiz, a 
importância da principal pilastra da política que foi conquistada com muito luta pela 
sociedade brasileira, ou seja, a democracia. Pois é o costume nesse nobre país, nobres 
edis, em uma disputa política, aquele que sai derrotado, em vez de colaborar para o bom 
andamento do governo, acaba por agir tentando prejudicar o que conseqüentemente 
acaba prejudicando o povo. Sou favorável de uma oposição presente, forte e acima de 
tudo consciente de seus atos e compromisso com o povo. Por isso digo e repito que 
nesses dois anos de mandato fui oposição ao governo Bellini. Sou oposição e nessas 
condições serei oposição. Exemplo disso é somente verificar meu posicionamento 
perante a esta Casa na posição de fiscalizador em que me comportei por várias 
representações e impetrei junto aos poderes contra o Executivo defendendo o interesse 
do povo. Considerando, senhores, que a presidência desta Casa do primeiro biênio 
esteve no comando do grupo do qual faço parte, nada mais justo e democrático, em 
minha opinião, que se altere essa direção, passando para a situação. Uma vez, nesse 



momento, entendo que se tivermos maioria em plenário, nós vereadores da oposição, 
teremos nossos anseios mais atendidos. Considerando, ainda, que é claro e notório que 
existe uma rusga e um problema político entre o governo anterior e o governo atual e 
que nós vereadores de primeiro mandato não temos nada a ver com esse problema 
político. Lamentavelmente essa herança do referido problema político recai sobre nós. 
Ela é transferida de forma muito covarde, prejudicando o nosso trabalho e 
conseqüentemente prejudicando a população itapirense. Devemos colocar uma pedra 
sobre essa questão, senhores, e procurando uma maior aproximação junto ao Poder 
Executivo para que sejamos ouvidos e possamos desenvolver os nossos trabalhos. Hoje 
o meu voto é direcionado ao senhor MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO  
integrante da situação. No entanto e acima de tudo, é muito importante ressaltar nesse 
momento que para mostrar a todos aqueles que questionam e questionaram dizendo que 
as decisões são tomadas de acordo com a vontade dos outros que nem aqui estão, prova 
hoje a idoneidade e a independência de minha opinião à frente das decisões do 
município. Repito que fui oposição. Serei oposição ao governo Bellini por discordar e 
divergir de suas idéias. Muito obrigado e boa tarde a todos.” DÉCIO DA ROCHA 
CARVALHO: declara o voto em DÉCIO DA ROCHA CARVALHO ; A seguir o 
Vereador Sr. LUIS HENRIQUE FERRARINI solicita a permissão para usar a Tribuna 
da Casa, no que é atendido pela Presidência. “Senhor presidente, membros da Mesa, 
nobres vereadores, funcionários desta Casa, imprensa, internautas que acompanham os 
nossos trabalhos, público presente, boa noite. Gostaria de cumprimentar a todos na 
pessoa do ex-vereador Emídio Alberto Mendes, onde também fez parte desta Casa 
Legislativa. Sejam bem-vindos. Primeiramente, antes de adentrar no tema da referida 
eleição, gostaria de parabenizar o nosso presidente Paulo Andrade por tudo o que ele fez 
juntamente com os funcionários desta Casa em relação as melhorias que foram 
implantadas em nosso Legislativo. Atualmente a nossa Casa está moderna. Cada 
presidente que passou por esta Casa deixou sua marca. Então, somando tudo isso, 
acredito que possuímos um Legislativo forte e atuante. Em época de eleição a população 
se encarrega de decidir quem melhor irá representá-la nesta Casa de Leis. Mais uma vez 
gostaria de me congratular com o presidente desta Casa. Você não está saindo da 
presidência, pois você deixou um importante trabalho, sendo que será sempre lembrado 
como um dos presidentes mais atuantes dessa Casa. Parabéns. Em relação a presidência 
não quis colocar o meu nome a disposição para disputar a eleição de presidente desta 
Casa. Acredito que seria o meu segundo mandato. Então, acredito que estou aprendendo 
muito. Espero que na próxima eleição minha pessoa possa estar a disposição da disputa 
da eleição da presidência. Acredito que possuo condições para desenvolver um bom 
trabalho através da presidência. Acredito que existe outras pessoas preparadas, sendo 
que algumas delas estão mais preparadas que a minha pessoa. O meu voto é direcionado 
ao meu companheiro MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO . Muito 
obrigado.” LUIS HERMÍNIO NICOLAI: declara o voto em MANOEL DE ALVÁRIO 
MARQUES FILHO ; MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO: declara o voto 
em MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO ; A seguir, o Vereador Sr. 
MAURO ANTONIO MORENO solicita a permissão para usar a Tribuna da Casa, no 
que é atendido pela Presidência. “Boa noite senhor presidente. Primeiramente gostaria 
de agradecê-lo e parabenizá-lo pelos dois anos a frente da presidência desta Casa de 
Leis. Acredito que você desenvolveu um excelente trabalho. Espero que o próximo 
presidente dê continuidade aos trabalhos. Gostaria de agradecer aos colegas que tiveram 
paciência de me ouvir. Desde sexta-feira estou com problemas de saúde. Ontem ouvi, 



através da Rádio, alguns comentários maldosos. Fique perplexo porque estou 
justamente com processo administrativo na Prefeitura Municipal devido ao excesso de 
trabalho. Possuo seis empregos há cerca de 25 anos, sendo que somente agora 
elaboraram processo administrativo relacionado a minha pessoa. Estou sendo defendido. 
O caso está em fase final. Os honorários estão sendo bancados por minha pessoa. Então, 
posso afirmar que não estou fazendo nenhuma negociata com a Prefeitura Municipal ou 
com colegas. Não tenho necessidade de fazer esse tipo de coisa, pois felizmente possuo 
saúde e trabalho para bancar os meus compromissos. Fiz uma avaliação dos valores 
éticos e morais. Tomo decisão pela honestidade das pessoas. Ouvi as propostas e 
coloquei o meu nome como candidato, mas não recebi nenhuma menção de minha 
bancada. Não fui procurado em momento algum para a realização de algum tipo de 
reunião. Não obtive nenhuma menção de apoio a minha candidatura. Fiquei isolado em 
relação a esse assunto. Então, o meu voto será democrático. O meu voto será 
relacionado a avaliação baseada em tudo o que está acontecendo. Acredito que deve 
haver uma integração entre o Poder Executivo e Legislativo. Devemos possuir maioria 
nesse plenário, pois é muito importante esse assunto. Sou oposição e continuo sendo 
oposição. O meu perfil continuará o mesmo. Sou oposição ao governo Bellini. Não 
possuo nada contra os meus colegas. O meu voto é direcionado ao senhor MANOEL 
DE ALVÁRIO MARQUES FILHO . Negativo. Pastor, não faço conchavo. 
Democracia é muito importante. Aqui não é lugar para ficarmos discutindo. Não há 
mentira, a não ser de sua parte. Muito obrigado.” A seguir, o Vereador Sr. PAULO 
ROBERTO ANDRADE faz uso da palavra: “Boa noite mais uma vez. Gostaria de me 
desculpar com o Sr. Alberto Mendes pela minha ausência relacionada a sua pessoa. 
Gostaria de cumprimentar a todos em seu nome. Também gostaria de cumprimentar a 
pessoa da Marisol, ex-vereadora em nossa Casa de Leis. Fui pego de surpresa 
acreditando que na data de hoje deixaria o meu cargo como presidente desta Casa. 
Ainda possuo mais 30 dias como presidente desta Casa. Gostaria de me antecipar e 
agradecer todos os pares que me fizeram conduzir, da melhor maneira possível, a 
presidência desta Casa no biênio de 2009 à 2010. Com certeza vou disponibilizar o meu 
parecer, de forma muito transparente, a população de nossa cidade sobre tudo o que 
realizamos, juntamente com vocês, nesta Casa. Lembro-me que um dos grandes 
objetivos de minha pessoa quando adentrei nesta Casa foi o consenso, a coerência e o 
diálogo. Meu primeiro discurso era baseado nessa forma. Volto a repetir que para mim, 
como político e cidadão, não deveria existir oposição ou situação entre os poderes. A 
união é mais ou menos como uma torcida de futebol. Não quer dizer que caso meu 
amigo torça para outro time, diferente do meu, que é meu inimigo. Na verdade a minha 
vontade sempre foi relacionada a coesão e união sempre no sentido de prevalecer o 
melhor para o povo de Itapira. Foi por essa razão que fomos eleitos. Através da 
confiança dos votos que fomos eleitos. Não somos donos de nós dentro desta Casa e 
somos a consciência de nosso povo. Então, independente de quem seja o próximo 
presidente, solicito como pessoa, que venha com este senso e norte de tentar unir idéias 
da melhor maneira. Desse modo, acabaremos com essa carga de anos atrás entre 
poderes, situações e posições. Sou obrigado a citar, Dr. Mauro, pois infelizmente soube 
que você era candidato porque liguei para o Rodrigo na segunda-feira, sendo que o 
mesmo me disponibilizou informações do final de semana. Somente para vocês 
entenderem o Rodrigo me passa as partes boas dos jornais. A crítica é legal, mas quando 
a mesma vem de forma insensata conseqüentemente acabo não aceitando. Lembro-me 
que o Rodrigo tinha dito que o nobre vereador Mauro concorreria a presidência. Soube 



que você era candidato a presidente, Mauro, somente no domingo através de uma 
informação. Você nunca me procurou ou pediu alguma coisa. Tentei várias vezes falar 
com você através do telefone, sendo que você não me atendia. Então, por minha parte, 
não aceito você afirmar que não te apoiamos, haja vista que nós chegamos a um 
consenso que caso você viesse como candidato todos votaríamos com você. Então, 
fechamos com você menos o nobre vereador Décio... Aparte concedido ao Vereador Sr. 
Mauro Antonio Moreno:  Eu fecharia com vocês caso o nobre vereador Décio fechasse 
comigo. Foi a minha proposta... Continuando o orador: Caso você viesse a ser 
candidato pelo grupo, conforme o senhor disse que foi, acredito que o senhor seria o 
vencedor, pois haveria o empate. Pelo critério de desempate o senhor seria o presidente 
desta Casa. Estou somente falando a critério de esclarecimento. Como disse ao Mino e 
Manoel, acredito que antes de qualquer coisa, em minha opinião, não me interessa quem 
seja o presidente. Somente gostaria de solicitar para o futuro presidente que venha com 
vontade de agrupar, somar e caminhar sempre no sentido do bom senso. Pelo jeito, 
Manoel Marques, você será o nosso próximo presidente. Gostaria de dizer que por 
consciência votarei no DÉCIO DA ROCHA CARVALHO . Pelo andar da carruagem, 
Manoel, acredito que você é o próximo presidente desta Casa apesar de não termos 
concluído a eleição. É somente isso que gostaria de dizer ao público presente, ouvintes 
da Rádio Clube e internautas. Essa seria a minha vontade relacionada ao próximo 
presidente. Pode contar com minha pessoa da melhor maneira possível. Caso for para o 
bem da cidade, povo e de todos, acredito que votaremos favoráveis as situações, 
conforme o nobre vereador Cleber Borges afirmou. Sempre votamos, apesar de sermos 
integrantes da oposição. Quando algum projeto for interessante para a população, 
acredito que ninguém será oposição nesta Casa de Leis. Obviamente tivemos alguns 
atritos e ferrões que fazem parte do parlamentarismo. Penso diferente de algumas 
pessoas. Desse modo conseguiremos realizar os fatos da melhor maneira possível. 
Agradeço a atenção dos senhores. Muito obrigado e boa noite.” A seguir, faz uso da 
palavra a Vereadora Sra. SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS: “Boa 
noite senhor presidente, senhores membros da Mesa, senhores vereadores, público 
presente. Senhor presidente, o senhor vai me permitir cumprimentar a todos na pessoa 
de minha filha, que embora seja uma criança, a mesma futuramente será uma grande 
mulher. Não tenho dúvidas disso. Gostaria de cumprimentar a todos em nome de minha 
filha. Gostaria de dizer que o que estamos vivendo na data de hoje é fruto de um 
aprendizado, sendo que eu e o senhor sofremos, não é verdade? Na eleição passada nos 
desgastamos por um Regimento Interno ultrapassado com voto secreto. Com isso 
ficamos em uma situação muito complicada. Quando adquirimos certa idade vamos 
acreditando que já vimos de tudo nessa vida, não é verdade? Desse modo começamos a 
ver outras coisas. Olha a ironia que o destino nos prega. Na eleição passada fui traída 
por algum integrante de meu grupo. A pessoa que eu me comprometi em votar é a 
pessoa do Manoel Marques, sendo que avisei o Décio da Rocha que caso o Manoel 
Marques não fosse candidato, conseqüentemente votaria em você. Votaria somente em 
você, pois não possuo compromisso com mais ninguém. Falei isso com muita 
tranqüilidade nesta Casa. Hoje, aquilo que meu grupo não fez comigo há dois anos, 
acredito que estou honrando a partir desse momento. O meu voto é responsável em 
decidir a eleição da Mesa Diretora. Vejam, senhores, que o tempo é o senhor da razão. 
Já disse aos vereadores que compõem a base aliada do prefeito Toninho Bellini que sou 
uma mulher de uma palavra só. Tenho conversa e não conversinha. Décio, caso fosse 
para votar de coração conseqüentemente meu voto seria seu, mas como devo votar com 



a palavra, conseqüentemente o meu voto é direcionado ao Manoel. O que não fizeram 
comigo, não gostaria que fosse feito a ninguém, pois não gosto de utilizar passa 
moleque a ninguém. Isso não faço, Décio. Na política você assumi um compromisso e 
cumpri até o fim. Estou dando tapa com luva de pelica a quem, outrora, me passou a 
perna. Então, hoje voto no MANOEL DE ALVARIO MARQUES FILHO porque 
possuo palavra e conversa, sendo que não utilizo passa moleque em ninguém. Portanto, 
Manoel, acredito que hoje você é presidente pela minha palavra, pois caso não fosse ela, 
acredito que meu voto seria do Décio. Muito obrigada.” Encerrado o processo de 
votação e já totalizados os votos dos candidatos, esta Presidência informa o resultado 
final, em que o vereador MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO, obteve 
VOTOS: 06 e o DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, obteve VOTOS: 04. A seguir, 
pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO:  
“Gostaria de agradecer as pessoas que acreditaram em mim, em especial, a nobre 
vereadora Sônia. Muito obrigado pelas palavras, nobre vereadora. Gostaria de dizer 
publicamente que há dois anos afirmei que votei na vereadora. Pode dormir tranqüila, 
Sônia, pois não foi a minha pessoa que fez aquilo com você. Gostaria de agradecer a 
todos e parabenizar o nobre vereador Manoel Marques. Muito sucesso. Peço a Deus que 
você realize um bom trabalho nesta Casa. Você sempre será meu amigo nos bastidores. 
Parabéns. Muito obrigado.” Encerrado o processo de votação e já totalizados os votos 
dos candidatos esta Presidência informa o total de cada um: NOME: MANOEL DE 
ALVÁRIO MARQUES FILHO; VOTOS: 06; NOME: DÉCIO DA RO CHA 
CARVALHO; VOTOS: 04; Portanto o Vereador MANOEL DE ALVÁRIO 
MARQUES FILHO  é eleito Presidente da Câmara Municipal de Itapira para o biênio 
2011/2012. A seguir, o Sr. Presidente, Paulo Roberto Andrade, passa à eleição ao cargo 
de Vice-Presidente, para tanto solicita que os eventuais candidatos se manifestem. A 
seguir, os Vereadores Srs. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO  e LUIS HENRIQUE 
FERRARINI  se declaram como candidatos ao cargo da Vice-Presidência do 
Legislativo Municipal para o biênio de 2011/2012. Não havendo nenhum Vereador 
querendo fazer uso da palavra, esta presidência solicita ao 1º secretário para que 
proceda a chamada dos Srs. Vereadores pausadamente para que os mesmos manifestem 
seus votos. ANTONIO ORCINI: declara o voto em DÉCIO DA ROCHA 
CARVALHO ; CARLOS ALBERTO SARTORI: declara o voto em DÉCIO DA 
ROCHA CARVALHO ; CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES: DÉCIO DA 
ROCHA CARVALHO ; DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: declara o voto em 
DÉCIO DA ROCHA CARVALHO ; LUIS HENRIQUE FERRARINI: declara o voto 
em LUIS HENRIQUE FERRARINI; LUIS HERMÍNIO NICOLAI: declara o voto 
em LUIS HENRIQUE FERRARINI; MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO: 
declara o voto em LUIS HENRIQUE FERRARINI; MAURO ANTONIO MORENO: 
declara o voto em DÉCIO DA ROCHA CARVALHO ; PAULO ROBERTO 
ANDRADE: declara o voto em LUIS HENRIQUE FERRARINI; SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS: declara o voto em DÉCIO DA ROCHA 
CARVALHO ; Encerrado o processo de votação e já totalizados os votos dos 
candidatos esta Presidência informa o total de cada um: NOME: DÉCIO DA ROCHA 
CARVALHO; VOTOS: 06; NOME: LUIS HENRIQUE FERRARINI;  VOTOS: 
04; Portanto o Vereador DÉCIO DA ROCHA CARVALHO  é eleito Vice-Presidente 
da Câmara Municipal de Itapira para o biênio 2011/2012. A seguir, o Sr. Presidente, 
Paulo Roberto Andrade, passa à eleição do 1º Secretário, para tanto solicita que os 
eventuais candidatos se manifestem. A seguir, o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 



NICOLAI  se declara como candidato ao cargo de 1º Secretário do Legislativo 
Municipal para o biênio de 2011/2012. Não havendo nenhum Vereador querendo fazer 
uso da palavra, esta presidência solicita ao 1º Secretário para que proceda a chamada 
dos Srs. Vereadores pausadamente para que os mesmos manifestem seus votos. 
ANTONIO ORCINI: declara o voto em LUIS HERMÍNIO NICOLAI;  CARLOS 
ALBERTO SARTORI: declara o voto em LUIS HERMÍNIO NICOLAI; CLEBER 
JOÃO DA SILVA BORGES; LUIS HERMÍNIO NICOLAI; DÉCIO DA ROCHA 
CARVALHO: declara o voto em LUIS HERMÍNIO NICOLAI; LUIS HENRIQUE 
FERRARINI: declara o voto em LUIS HERMÍNIO NICOLAI; LUIS HERMÍNIO 
NICOLAI: declara o voto em LUIS HERMÍNIO NICOLAI; MANOEL DE 
ALVÁRIO MARQUES FILHO: declara o voto em LUIS HERMÍNIO NICOLAI; 
MAURO ANTONIO MORENO: declara o voto em LUIS HERMÍNIO NICOLAI; 
PAULO ROBERTO ANDRADE: declara o voto em LUIS HERMÍNIO NICOLAI; 
SÔNIA DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS: declara o voto NULO; Encerrado o 
processo de votação e já totalizados os votos dos candidatos esta Presidência informa 
que o Vereador LUIS HERMÍNIO NICOLAI  foi eleito com 9 (nove) votos para o 
cargo de 1º Secretário para o biênio 2011/2012, sendo o voto da Vereadora Sra. SÔNIA 
DE FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS  nulo. Portanto o Vereador LUIS 
HERMÍNIO NICOLAI  é o novo 1º Secretário da Câmara Municipal de Itapira para o 
biênio 2011/2012. A seguir, o Sr. Presidente, Paulo Roberto Andrade, passa à eleição do 
2º Secretário, para tanto solicita que os eventuais candidatos se manifestem. A seguir, o 
Vereador Sr. PAULO ROBERTO ANDRADE  se declara como candidato ao cargo de 
2º Secretário do Legislativo Municipal para o biênio de 2011/2012. Não havendo 
nenhum Vereador querendo fazer uso da palavra, esta presidência solicita ao 1º 
Secretário para que proceda a chamada dos Srs. Vereadores pausadamente para que os 
mesmos manifestem seus votos. ANTONIO ORCINI: declara o voto em PAULO 
ROBERTO ANDRADE ; CARLOS ALBERTO SARTORI: declara o voto em 
PAULO ROBERTO ANDRADE ; CLEBER JOÃO DA SILVA BORGES; PAULO 
ROBERTO ANDRADE; DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: declara o voto em 
PAULO ROBERTO ANDRADE; LUIS HENRIQUE FERRARINI: declara o voto em 
PAULO ROBERTO ANDRADE; LUIS HERMÍNIO NICOLAI: declara o voto em 
PAULO ROBERTO ANDRADE; MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO: 
declara o voto em PAULO ROBERTO ANDRADE; MAURO ANTONIO MORENO: 
declara o voto em PAULO ROBERTO ANDRADE; PAULO ROBERTO 
ANDRADE: declara o voto em PAULO ROBERTO ANDRADE; SÔNIA DE 
FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS: declara o voto em PAULO ROBERTO 
ANDRADE ; Encerrado o processo de votação e já totalizados os votos dos candidatos 
esta Presidência informa que o Vereador Paulo Roberto Andrade foi eleito com 10 
(nove) votos para o exercício do cargo de 2º Secretário para o biênio 2011/2012. 
Portanto o Vereador PAULO ROBERTO ANDRADE  é o novo 2º Secretário da 
Câmara Municipal de Itapira para o biênio 2011/2012. Findo o processo de eleição para 
todos os cargos, esta Presidência declara eleita a Mesa Diretora do Poder Legislativo 
Itapirense para o biênio de 2011/2012, tomando posse em 1º de Janeiro de 2011, com a 
seguinte composição: PRESIDENTE: MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES 
FILHO; VICE-PRESIDENTE: DÉCIO DA ROCHA CARVALHO; 1º 
SECRETÁRIO: LUIS HERMÍNIO NICOLAI; 2º SECRETÁRIO: PAULO 
ROBERTO ANDRADE; A seguir, pela ordem, faz uso da palavra o Vereador Sr. 
MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO:  “Senhor presidente, nobres colegas, 



público presente, boa noite. Venho a esta tribuna para agradecer a todos que votaram e 
àquele que foi meu adversário, ou seja, o nobre vereador Décio da Rocha Carvalho. 
Digo adversário, pois como você mesmo disse, acredito que somos amigos acima de 
tudo. Fico feliz pela eleição da Mesa, sendo que a mesma possui dois integrantes da 
situação e dois da oposição. Acredito que as palavras do nobre vereador Paulo Andrade, 
ainda como presidente, se concretizarão. Dividimos a Mesa sem brigas e polêmicas. Sou 
agradecido e grato pelas palavras da nobre vereadora Sônia. A nobre vereadora me disse 
que caso minha pessoa não fosse candidata, conseqüentemente o voto dela seria 
direcionado ao nobre vereador Décio. Os nossos votos também seriam do nobre 
vereador Décio, pois foi o primeiro que pediu o voto independentemente da situação 
que fosse. De qualquer forma, gostaria de agradecer a todos. Gostaria de dizer que 
espero a ajuda de todos, principalmente da Mesa. Acredito que esta Casa não terá 
problemas administrativos, pois nossa experiência é grande. Acredito que vou precisar 
de ajuda. É a primeira vez, em 14 anos, que me elejo presidente desta Casa. De certa 
forma, gostaria de agradecer a todos. Espero que consigamos dirigir esta Casa em 
conjunto para o bem de nossa cidade. Muito obrigado a todos.” A seguir, pela ordem, 
faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI:  “Boa noite senhor 
presidente, público presente, imprensa, nobres vereadores. Gostaria de agradecer a todos 
pelo voto. Tudo o que falei será cumprido. Podem ter certeza disso, pois sempre sofri 
em relação a situações que queria realizar através da política, mas nem sempre 
consegui. Então, gostaria de agradecer por novamente estar fazendo parte da Mesa 
Diretora desta Casa de Leis. Espero que com essa integração possamos diminuir as 
brigas e discussões. Desse modo, acredito que conseguiremos trabalharmos juntos. 
Muito obrigado e boa noite a todos.”  (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., 
Vereadores foram transcritos em sua íntegra). Não havendo mais nada a tratar, esta 
Presidência agradece a presença dos senhores vereadores, dos funcionários, da imprensa 
falada e escrita, bem como do público que prestigiou os trabalhos desta Sessão 
Extraordinária, e declara encerrados os trabalhos. DO QUE, PARA CONSTAR, 
LAVROU-SE ESRA ATA. 


