
ATA DA 1ª Sessão Extraordinária, (Eleição da Mesa Diretora para o Biênio de 

2013/2014), realizada em 1º de Janeiro de 2013. Presidente: JULIANO FELICIANO; 1º 
Secretário “ad hoc”: RAFAEL DONIZETE LOPES. Às 12:00 horas, verificando-se pelo 

“Livro de Chamada”, haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. CARLOS 

ALBERTO SARTORI, CARLOS APARECIDO JAMARINO, CÉSAR AUGUSTO 

DA SILVA, DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, JOILSON BATISTA MILITÃO DA 

SILVA, JULIANO FELICIANO, MARCOS PAULO DA SILVA, MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA, PEDRO TADEU STRINGUETTI e RAFAEL DONIZETE 

LOPES. O Sr. Presidente, sob a proteção de Deus, declara abertos os trabalhos da presente 

Sessão para a eleição da Mesa Diretora para o Biênio 2013/2014 e informa que a votação 
será nominal e pública. Em seguida, o Sr. Presidente solicita ao Vereador MARCOS 

PAULO DA SILVA para que da Tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 

Isto feito, o Sr. Presidente inicia o processo eleitoral para a eleição dos membros da Mesa e 

solicita para que os candidatos ao cargo de Presidente do Legislativo Itapirense se 
manifestem. Momento em que os Vereadores Srs. CARLOS ALBERTO SARTORI, 

DÉCIO DA ROCHA CARVALHO e MARCOS PAULO DA SILVA se declaram como 

candidatos ao cargo da Presidência do Legislativo Municipal para o biênio de 2013/2014.  

Isto feito, o Sr. Presidente abre a palavra para os candidatos: A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Bom dia senhor presidente, senhores 

vereadores, público presente. Gostaria de parabenizar a todos pelo grande dia de hoje. Feliz 

ano novo a todos. Gostaria de parabenizar o prefeito, o vice-prefeito, além dos senhores 

vereadores que tomaram posse na data de hoje. Venho a esta tribuna a fim de solicitar apoio 

dos senhores vereadores em relação a minha candidatura como presidente desta Casa de 

Leis. Estou nesta Casa há muitos anos e sempre procurei trabalhar com muita dignidade. Já 

fui presidente deste Legislativo e foi em minha presidência que implantamos a ‘Porta 

Aberta’ nesta Casa. A Câmara Municipal sempre ficava aberta em horário de almoço. 

Atualmente esta Casa está moderna, mas acredito que precisamos resgatar a dignidade dos 

vereadores. Não podemos cometer o erro que cometemos na gestão passada. Fizemos 

coisas que passavam sobre o nosso Regimento Interno. Todos fizeram o juramento. Foi 

muito bonito, mas acredito que não devemos passar sobre o Regimento Interno desta Casa. 

Então, senhores, acredito que os vereadores devem honrar o que falam. Caso não me falhe a 

memória, acredito que no mês de abril do ano passado foi aprovado o reajuste salarial dos 

senhores vereadores. O projeto de Iniciativa Popular não passou pelas comissões. É outro 

erro. Não entrei na justiça pelo fato de que o vereador não é autorizado. Somente o partido 

ou a Mesa Diretora desta Casa podem recorrer a situação na justiça. Peço a oportunidade de 

ser o presidente desta Casa para resgatarmos a dignidade dos senhores vereadores. 

Precisamos corrigir o erro do passado. Por esse motivo peço a confiança dos senhores 

vereadores. Caso seja presidente desta Câmara Municipal, gostaria de dizer que jamais 

tomarei alguma decisão sem a consulta dos senhores. Nunca tomei nenhuma decisão 

sozinho quando era presidente desta Casa. A maioria sempre vence. Gostaria de contar com 

o apoio dos senhores vereadores. Caso os senhores disponibilizem a oportunidade, gostaria 

de dizer que resgatarei a dignidade dos vereadores. Muito obrigado.” A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. MARCOS PAULO DA SILVA: “Gostaria de agradecer a presença 

de todos. Boa noite senhor presidente, senhores vereadores e funcionários desta Casa. 

Quero lançar a minha candidatura como presidente desta Casa para o bem de toda 

população. Vamos legislar para o bem de toda população. Realmente a população depositou 

a confiança nos dez vereadores desta Casa. Todos foram bem votados. Todos possuem boa 



índole. O César é integrante da oposição e uma boa pessoa. Conheço-o há muitos anos. 

Assinarei em baixo em relação ao que for de direito da população e do vereador. Não existe 

a possibilidade de se fazer uma coisa passando por cima de outra. Então, devemos trabalhar 

sempre com coerência. Não possuo muito conhecimento em relação aos trabalhos da 

presidência desta Casa, mas acredito que vou fazer o possível para adquirir tal fator. Por 

esse motivo peço aos senhores vereadores esse voto de confiança. Vou representá-los 

adequadamente. Vou fazer desses dois anos um bom mandato como presidente desta Casa. 

Muito obrigado.” 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 de per si pronuncie o seu voto para o cargo de Presidente. Momento em que o 1º 

Secretário, procede a chamada dos Vereadores: CARLOS ALBERTO SARTORI: declara 

o voto para o Vereador CARLOS ALBERTO SARTORI; CARLOS APARECIDO 

JAMARINO: declara o voto para o Vereador CARLOS ALBERTO SARTORI; CÉSAR 

AUGUSTO DA SILVA: declara o voto para o Vereador CARLOS ALBERTO 

SARTORI; DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: declara o voto para o Vereador DÉCIO 

DA ROCHA CARVALHO; JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA: declara o 

voto para o Vereador CARLOS ALBERTO SARTORI; JULIANO FELICIANO: 

declara o voto para o Vereador MARCOS PAULO DA SILVA; MARCOS PAULO DA 

SILVA: declara o voto para o Vereador MARCOS PAULO DA SILVA; MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: declara o voto para o Vereador CARLOS ALBERTO 

SARTORI; PEDRO TADEU STRINGUETTI: declara o voto para o Vereador 

CARLOS ALBERTO SARTORI; RAFAEL DONIZETE LOPES: declara o voto para o 

Vereador CARLOS ALBERTO SARTORI. Encerrado o processo de votação e já 

totalizados os votos dos candidatos, esta Presidência informa o resultado final, em que o 

vereador CARLOS ALBERTO SARTORI, obteve 07 VOTOS; DÉCIO DA ROCHA 

CARVALHO, obteve 01 VOTO; e MARCOS PAULO DA SILVA, obteve 02 VOTOS. 

Portanto o Vereador CARLOS ALBERTRO SARTORI é eleito Presidente da Câmara 

Municipal de Itapira para o biênio 2013/2014. A seguir, o Sr. Presidente Juliano Feliciano 

passa à eleição ao cargo de Vice-Presidente e para tanto solicita que os eventuais 

candidatos se manifestem. A seguir, o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES se 

declara como candidato ao cargo da Vice-Presidência do Legislativo Municipal para o 

biênio de 2013/2014. A seguir, pela ordem, o vereador Maurício Cassimiro de Lima requer 

e a Casa aprova por unanimidade para que seja dispensado o regime de votação e que o 

Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES seja aclamado como Vice-Presidente do 

Legislativo Municipal para o biênio 2013/2014. Diante do requerimento verbal aprovado 

pelo plenário, o Sr. Presidente Juliano Feliciano declara eleito como Vice-Presidente do 

Legislativo Municipal para o biênio 2013/2014 o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: 

“Boa tarde a todos. É com imensa responsabilidade e prazer que faço uso da palavra na 

tribuna desta Casa. Constatamos a posse do prefeito e do vice-prefeito, além dos dez 

vereadores atuais. Acredito que todos estão muito contentes e felizes. Tenho certeza que o 

coração de cada vereador está muito feliz. A partir de hoje, acredito que cada vereador 

disponibilizará uma satisfação a cada cidadão itapirense. Comigo não será diferente. 

Trabalho como ortopedista no Hospital Municipal desta cidade. Carrego comigo, graças a 



Deus, a humildade e a alegria de todos os dias cumprimentar cada cidadão itapirense. 

Trabalho na parte da Saúde e posso dizer a cada pessoa presente nesta sessão que é uma das 

áreas mais carentes atualmente. Gostaria, juntamente com o prefeito e o vice, de mudar essa 

situação. Acho que todos estão nessa expectativa. Gostaríamos que todos possuíssem um 

novo horizonte. Atualmente quando se fala em política nos lares de nossa cidade, 

automaticamente as pessoas ficam muito desiludidas. Muitos não querem participar. A 

mudança de uma cidade, estado ou nação parte do voto. Acredito que todos foram eleitos 

através do voto. Possuímos a obrigação de honrar os votos dos cidadãos itapirenses. Não 

vamos trabalhar apenas para um bairro ou apenas para aqueles que votaram em nós. 

Acredito que vamos trabalhar como um todo. Não haverá discriminação. Candidato-me a 

vice-presidência desta Casa. Já votei no Carlos Alberto Sartori. Conheço o trabalho dele. 

Gostaria, imensamente, de que todas as vezes que for solicitado, se possível, representar 

cada colega vereador. Não gostaria de assumir um cargo sem possuir o aval de vocês. 

Então, fico muito contente pela aclamação. Agradeço a cada um de vocês. Desejo que 2013 

seja um ótimo ano para a população itapirense. É somente isso que gostaria de deixar 

registrado. É a primeira vez que faço uso da palavra nesta tribuna, mas espero, se Deus 

quiser, vir muitas vezes nesse mesmo lugar a fim de lutar para cada cidadão itapirense. 

Agradeço a votação de todos. Boa tarde e muito obrigado.” A seguir, o Sr. Presidente 

Juliano Feliciano passa à eleição do 1º Secretário e para tanto solicita que os eventuais 

candidatos se manifestem. A seguir, os Vereadores Srs. CARLOS APARECIDO 

JAMARINO e MARCOS PAULO DA SILVA se declaram como candidatos ao cargo de 

1º Secretário do Legislativo Municipal para o biênio de 2013/2014. A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. CARLOS APARECIDO JAMARINO: “Boa tarde a todos. 

Gostaria de reforçar as palavras que já disse em meu discurso. Possuímos uma imagem e 

um pensamento muito transparente. Queremos dar uma nova visão para a Câmara de 

vereadores. Cada vez que utilizarmos desta tribuna será para realmente explicar e deixar 

muito clara a situação a cada cidadão itapirense, assim como para a imprensa local, em 

relação a nossas ideias e pensamentos. Nada será votado de maneira obscura e que a 

população não tenha total conhecimento da situação. Peço o apoio de todos para ser eleito 

como 2º Secretário desta Mesa Diretora. Gostaria muito de participar da Mesa desta Casa. 

Feliz 2013 a todos com muita paz, alegria, saúde e esperança. Muito obrigado.” Não 

havendo mais 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. CARLOS ALBERTO SARTORI: declara o voto para o 

Vereador CARLOS APARECIDO JAMARINO; CARLOS APARECIDO 

JAMARINO: declara o voto para o Vereador CARLOS APARECIDO JAMARINO; 

CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: declara o voto para o Vereador MARCOS PAULO DA 

SILVA; DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: declara o voto para o Vereador MARCOS 

PAULO DA SILVA; JOILSON BATISTA MILITÃO DA SILVA: declara o voto para 

o Vereador CARLOS APARECIDO JAMARINO; JULIANO FELICIANO: declara o 

voto para o Vereador MARCOS PAULO DA SILVA; MARCOS PAULO DA SILVA: 

declara o voto para o Vereador MARCOS PAULO DA SILVA; MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA: declara o voto para o Vereador CARLOS APARECIDO 

JAMARINO; PEDRO TADEU STRINGUETTI: declara o voto para o Vereador 



CARLOS APARECIDO JAMARINO; RAFAEL DONIZETE LOPES: declara o voto 

para o Vereador CARLOS APARECIDO JAMARINO. Encerrado o processo de votação 

e já totalizados os votos dos candidatos, a Presidência informa que o Vereador CARLOS 

APARECIDO JAMARINO foi eleito com 06 (seis) votos e o Vereador MARCOS 

PAULO DA SILVA totalizou 04 (quatro) votos. Portanto o Vereador CARLOS 

APARECIDO JAMARINO é 1º Secretário da Câmara Municipal de Itapira para o biênio 

2013/2014. A seguir, o Sr. Presidente Juliano Feliciano passa à eleição do 2º Secretário e 

para tanto solicita que os eventuais candidatos se manifestem. A seguir, os Vereadores Srs. 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA e MARCOS PAULO DA SILVA se declaram 

como candidatos ao cargo de 2º Secretário do Legislativo Municipal para o biênio de 

2013/2014. 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. CARLOS ALBERTO SARTORI: declara o 

voto para o Vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA; CARLOS APARECIDO 

JAMARINO: declara o voto para o Vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA; 

CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: declara o voto para o Vereador MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA; DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: declara o voto para o 

Vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA; JOILSON BATISTA MILITÃO DA 

SILVA: declara o voto para o Vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA; 

JULIANO FELICIANO: declara o voto para o Vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA; MARCOS PAULO DA SILVA: declara o voto para o Vereador MARCOS 

PAULO DA SILVA; MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: declara o voto para o 

Vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA; PEDRO TADEU STRINGUETTI: 

declara o voto para o Vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA; RAFAEL 

DONIZETE LOPES: declara o voto para o Vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA. Encerrado o processo de votação e já totalizados os votos dos candidatos a 

Presidência informa que o Vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA foi eleito com 

9 (nove) votos e o Vereador MARCOS PAULO DA SILVA totalizou 01 (Um) voto. 

Portanto o Vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA é 2º Secretário da Câmara 

Municipal de Itapira para o biênio 2013/2014. Findo o processo de eleição para todos os 

cargos, esta Presidência declara eleita e empossada a Mesa Diretora do Poder Legislativo 

Itapirense para o biênio de 2013/2014, com a seguinte composição: PRESIDENTE: 

CARLOS ALBERTO SARTORI. VICE-PRESIDENTE: RAFAEL DONIZETE 

LOPES. 1º SECRETÁRIO: CARLOS APARECIDO JAMARINO. 2º SECRETÁRIO: 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA. 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 ESTA ATA. 


