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

2017/2018 realizada em 1º de Janeiro de 2017. Presidente: ELISABETH DONISETE 

MANOEL; 1ª Secretária “ad hoc”: MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO. Às 

12:00 horas, verificando-se pelo “Livro de Chamada”, haver número legal, estando 

presentes os Vereadores Srs. ANTONIO MARANGONI NETO, brasileiro, casado, 

portador do RG nº 18.076.336 e CPF nº 079.695.968-43, residente e domiciliado à Rua 

Antonio Jacomini, nº 32, bairro Barão Ataliba Nogueira, nesta cidade de Itapira, CARLOS 

ALBERTO SARTORI, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 18.081.806-5 e CPF nº 

068.373.988-30, residente e domiciliado à Rua Maria Luiza, bairro Vila Pereira, nº 297, 

nesta cidade de Itapira, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, brasileiro, casado, portador do 

RG nº 22.551.689-5 e CPF nº 143.291.958-01, residente e domiciliado à Avenida Aldo 

Piva, bairro Vila Boa Esperança, nº 283, nesta cidade de Itapira, ELISABETH 

DONISETE MANOEL, brasileira, separada, portadora do RG nº 54.132.387-8 e CPF nº 

153.384.668-56, residente e domiciliada à Rua Floriano Peixoto, bairro Vila Izaura, nº 463, 

nesta cidade de Itapira, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, brasileiro, solteiro, 

portador do RG nº 49.314.235-9 e CPF nº 385.882.178-05, residente e domiciliado à Rua 

Otavio Ferreira Adorno, bairro Jardim Magali, nº 246, nesta cidade de Itapira, LUIS 

HERMÍNIO NICOLAI, brasileiro, divorciado, portador do RG nº 7.605.786 e CPF nº 

039.110.488-82, residente e domiciliado à Rua Regente Feijó, bairro Centro, nº 86, nesta 

cidade de Itapira, MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO, brasileira, casada, 

portadora do RG nº 20.425.547-8 e CPF nº 144.901.698-76, residente e domiciliado à Rua 

Nhambiquara de Tupã, bairro Prados, nº 233, nesta cidade de Itapira, MAURÍCIO 

CASSIMIRO DE LIMA, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 27.502.858-86 e CPF nº 

281.740.268-51, residente e domiciliado à Rua Maestro Américo Passarela, bairro Parque 

São Lucas, nº 251, nesta cidade de Itapira, RAFAEL DONIZETE LOPES, brasileiro, 

casado, portador do RG nº 54.404.735-7 e CPF nº 948.590.006-68, residente e domiciliado 

à Rua Major João Manoel, bairro São Vicente, nº 236, nesta cidade de Itapira, e TIAGO 

FONTOLAN BATISTA, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 30.484.417-2 e CPF nº 

295.708.788-00, residente e domiciliado à Rua José Lopes, bairro Vila Boa Esperança, nº 

286, nesta cidade de Itapira. Após a chamada dos Srs. Vereadores realizada pela 

Vereadora Sra. Marisol de Fatima Garcia Raposo, o Vereador Sr. Carlos Alberto 

Sartori, antecipadamente a abertura da presente Sessão, pede para levantar uma 

questão de ordem, mas a Presidente, Sra. Elisabeth Donisete Manoel, o interrompe e 

informa que o momento era inoportuno, uma vez que a presente Sessão ainda não foi 

aberta e nem mesmo realizada a leitura da Bíblia Sagrada. Em seguida a Sra. 

Presidente, sob a proteção de Deus, declara abertos os trabalhos da presente Sessão para a 

eleição da Mesa Diretora para o Biênio 2017/2018 e informa que a votação será nominal e 

pública. Em seguida, a Sra. Presidente solicita ao Vereador MAURÍCIO CASSIMIRO 

DE LIMA para que da Tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. A seguir, 

pela ordem, o Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori procede a leitura de um Ofício do 

Presidente do PSDB – São Paulo, Sr. PEDRO TOBIAS. 1º) Ofício: Excelentíssimo 

senhor José Alair de Oliveira, Digníssimo Presidente do PSDB de Itapira-SP. Na qualidade 

de presidente do PSDB do Estado de São Paulo, acuso o recebimento da correspondência 

de vossa senhoria, indicando como nosso candidato a Presidente da Câmara Municipal de 

Itapira, para a eleição que ocorrerá no próximo dia 1º de janeiro, o vereador Sr. Maurício 

Cassimiro de Lima. Lembro vossa senhoria que o descumprimento desse fechamento de 

questão acarretará a expulsão do vereador infrator e a consequente perda do seu mandato, 

conforme estabelecido pelo Estatuto do PSDB. São Paulo, 30 de dezembro de 2016. Pedro 

Tobias. Presidente do PSDB do Estado de São Paulo. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 01 de Janeiro de 2017. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. Isto feito, o Vereador Rafael Donizete Lopes questiona a leitura da 



propositura e salienta que não deve constar em Ata o referido documento. Ato 

contínuo, a Sra. Presidente Elisabeth Donisete Manoel salienta que colocará em 

votação a questão, se deve ou não constar em Ata, pois o Plenário é Soberano. Está em 

votação. Aprovado, menos quatro votos dos Vereadores Srs. Rafael Donizete Lopes, 

César Augusto da Silva, Marisol de Fatima Garcia Raposo e Luís Hermínio Nicolai, 

para que conste em Ata o documento lido pelo Vereador Sr. Carlos Alberto Sartori. A 

seguir, pela ordem, o Vereador Rafael Donizete Lopes questiona sobre a discordância 

do Artigo 6º “caput” e § 1º do Regimento Interno, que no caput diz eleição secreta, 

enquanto que o § 1º preceitua eleição nominal aberta. Assim sendo, requer que seja 

colocado em votação o procedimento em que será realizada a Sessão. Isto feito, a 

Presidente da Mesa Diretora coloca em votação para que a eleição seja nominal 

aberta. Aprovado por unanimidade. Isto feito, a Sra. 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. 

ELISABETH DONISETE MANOEL e MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA se 

declaram como candidatos ao cargo da Presidência do Legislativo Municipal para o biênio 

de 2017/2018. Isto feito, a Sra. Presidente abre a palavra para os candidatos: A seguir, faz 

uso da palavra a Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Excelentíssimos 

senhores vereadores e vereadora. Peço licença, para de forma democrática e em 

homenagem aos três mil trezentos e setenta e oito votos recebidos, exercer meu direito de 

ser candidata à presidência desta Casa Leis. É importante ressaltar que esses votos foram 

depositados em minha confiança, à minha pessoa, à minha vida ética e íntegra, a qual desde 

muito cedo aprendi o valor da família, da lisura e da democracia. Fui a candidata mais 

votada. A mulher mais votada de toda história da política Itapirense e acredito que não foi 

por acaso. É preciso que com a benção de Deus, se faça a diferença. Há duras penas, venho 

sofrendo pressão e as mais diversas formas de intimidação para que abdicasse deste Direito. 

Porém, não me curvarei. Não me enveredarei para o lado obscuro da política. Quero perder 

ou ganhar o voto dos meus colegas vereadores, e por consequência dos membros desta 

Casa, com dignidade, para dar a seguinte resposta aos meus eleitores: Sim, eu tentei. Nunca 

tive a pretensão de fazer política, mas sempre trouxe comigo o sonho de construir um 

mundo melhor, um mundo menos machista e mais igualitário. Desde 1995 Ruth Cardoso, 

esposa do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso já falava dos direitos da mulher 

reconhecidos na Constituição de 1988: proibição de discriminação por sexo, proteção às 

mães solteiras, licença-maternidade de quatro meses. E já nos alertava: “Trata-se agora de 

incorporar esses direitos à realidade do dia-a-dia”. Para ela era imprescindível o 

envolvimento das comunidades locais na mudança social. “É assim que se constrói a 

identidade comunitária”. E o papel do Poder Púbico? “O Poder Público deve garantir que 

essa construção seja baseada na igualdade”. Historicamente, as primeiras-damas realizavam 

um papel coadjuvante ao do marido presidente. não raro – e até mesmo por obrigação – 

desenvolviam ação de benemerência e caridade. Mas Ruth, não. Ruth foi além. Mostrou-se 

protagonista e contribuiu de maneira inovadora com a elaboração e execução de políticas 

públicas e desenvolvimento social. Ela, de maneira serena, ia construindo e descontruindo 

ideias. Tecendo redes e conexões. E reafirmando que nosso papel não é só trabalhar para as 

pessoas, mas trabalhar com as pessoas. É nela que me inspiro. Não quero apenas estar aqui 

para obedecer a cota de gênero garantida nas candidaturas femininas. Quero ocupar o meu 

espaço, fazer valer cada voto em mim depositado. Negar-me este direito é discriminar todas 

as mulheres. Não compactuarei com isso. Estou aqui com toda minha coragem para dar 

uma satisfação aos meus eleitores de que vim para a batalha da democracia. Nós mulheres 

somos minoria nessa Câmara de Vereadores, mas aprendi a lutar pelo meu espaço, a me 

empoderar, a acreditar que sim, sou capaz de ocupar o mais alto cargo desta Casa. Peço 

licença para citar o lema do PSDB Mulher no fim deste ano que deveria ser o lema de todos 



os Itapirenses: “Que a força da mulher continue fazendo a diferença por um Brasil melhor”. 

Peço o voto de cada um de vocês. Obrigada pela atenção.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: “Bom dia a todos. Em especial, 

queria cumprimentar a todos os senhores vereadores. Beth, realmente reconheço a força da 

mulher e a necessidade. Por força de ocasião e com a graça de Deus referenciei a boa parte 

de minha eleição à minha mulher Susana. Sem ela eu não estaria neste plenário. Tenho 

certeza absoluta que quanto mais mulheres estiverem na política, melhor a qualidade, pois a 

atenção que a mulher tem é diferenciada. Sei disso. Realmente acho muito honrada vossa 

posição, mas como estamos em um regime de ordem democrática, na qual estamos pedindo 

votos aos companheiros, o meu pedido de voto, Beth, é por ter passado por uma Casa 

Legislativa, por ter experiência de ter passado praticamente por todos os cargos que a Casa 

possui. Fui 2º Secretário, 1º Secretário, Vice-Presidente, líder de bancada e, por um 

pequeno momento, até mesmo presidente desta Casa. Não desmereço você em 

absolutamente nada. É pelo contrário. Conheço a sua capacidade. Sei que tudo que você 

busca, você conquista. Jamais vou subestimar a capacidade de qualquer pessoa. Nesse 

momento, companheiros, estamos falando de um regimento amplo onde é muito difícil 

lidar. Estamos falando de peculiaridades da Casa. Estamos falando também da essência do 

trabalho político. Peço o voto de cada um para que possamos trabalhar nesta Casa de uma 

forma plena, harmônica e justa. Em momento nenhum acredito que a mulher seja melhor 

que o homem ou que o homem seja melhor que a mulher. Estamos exatamente no mesmo 

ponto da balança. Por isso, Beth, parabenizo a sua candidatura da presidência junto a 

minha, mas peço aos companheiros que também deem a credibilidade ao tempo, 

experiência e a honestidade para que possamos tocar mais esse biênio legislativo. Jamais 

em demérito a mulher, ao homem ou a qualquer gênero que exista. Senhores, peço a cada 

um de vocês com a consciência que sabem que esta Casa possui. Obrigado.” Não havendo 

mais vereadores para fazer uso da palavra a Sra. Presidente solicita a 1ª Secretária 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 a 1ª Secretária, procede a chamada dos 

Vereadores: ANTONIO MARANGONI NETO: declara o voto para o Vereador 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA; CARLOS ALBERTO SARTORI: declara o 

voto para o Vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA; CÉSAR AUGUSTO DA 

SILVA: abstenção do voto; ELISABETH DONISETE MANOEL: declara o voto para a 

Vereadora ELISABETH DONISETE MANOEL; LUAN DOS SANTOS 

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

LUIS HERMÍNIO NICOLAI: declara o voto para a Vereadora ELISABETH 

DONISETE MANOEL; MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: declara o voto 

para a Vereadora ELISABETH DONISETE MANOEL; MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

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

DONIZETE LOPES: declara o voto para a Vereadora ELISABETH DONISETE 

MANOEL; TIAGO FONTOLAN BATISTA: declara o voto para o Vereador 

MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA; Encerrado o processo de votação e já totalizados 

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

ELISABETH DONISETE MANOEL, obteve 04 VOTOS; MAURÍCIO CASSIMIRO 

DE LIMA, obteve 05 VOTOS e 01 abstenção do voto do Vereador Sr. CÉSAR 

AUGUSTO DA SILVA. Portanto o Vereador MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA é 

eleito Presidente da Câmara Municipal de Itapira para o biênio 2017/2018. A seguir, a Sra. 

Presidente Elisabeth Donisete Manoel passa à eleição do 1º Secretário e para tanto solicita 

que os eventuais candidatos se manifestem. A seguir, os Vereadores Srs. CARLOS 

ALBERTO SARTORI e RAFAEL DONIZETE LOPES se declaram como candidatos 



ao cargo de 1º Secretário do Legislativo Municipal para o biênio de 2017/2018. A seguir, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Bom dia a todos. 

Apresento-me como candidato a 1º Secretário. Peço o voto de todos os vereadores para que 

possamos dar andamento naquilo que apendemos ao longo dos 4 anos. Nesse sentido, 

gostaria que cada vereador analisasse e disponibilizasse o seu voto positivo para minha 

pessoa. Obrigado.” Não havendo mais nenhum Vereador querendo fazer uso da palavra, 

esta presidência solicita a 1ª Secretária para que proceda a chamada dos Srs. Vereadores 

pausadamente para que os mesmos manifestem seus votos. ANTONIO MARANGONI 

NETO: declara o voto para o Vereador CARLOS ALBERTO SARTORI; CARLOS 

ALBERTO SARTORI: declara o voto para o Vereador CARLOS ALBERTO 

SARTORI; CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: declara o voto para o Vereador RAFAEL 

DONIZETE LOPES; ELISABETH DONISETE MANOEL: declara o voto para o 

Vereador RAFAEL DONIZETE LOPES; LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: 

declara o voto para o Vereador CARLOS ALBERTO SARTORI; LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI: declara o voto para o Vereador RAFAEL DONIZETE LOPES; MARISOL 

DE FATIMA GARCIA RAPOSO: declara o voto para o Vereador RAFAEL 

DONIZETE LOPES; MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: declara o voto para o 

Vereador CARLOS ALBERTO SARTORI; RAFAEL DONIZETE LOPES: declara o 

voto para o Vereador RAFAEL DONIZETE LOPES; TIAGO FONTOLAN BATISTA: 

declara o voto para o Vereador CARLOS ALBERTO SARTORI. Encerrado o processo 

de votação e já totalizados os votos dos candidatos, esta Presidência informa que o 

Vereador RAFAEL DONIZETE LOPES, obteve 05 VOTOS; CARLOS ALBERTO 

SARTORI, obteve 05 VOTOS; Tendo em vista que houve EMPATE, esta presidência 

informa que regimentalmente fará NOVAMENTE a eleição para o cargo de 1º Secretário 

desta Mesa Diretora para o biênio 2017/2018. A seguir, a Sra. Presidente Elisabeth 

Donisete Manoel solicita que os eventuais candidatos se manifestem. A seguir, os 

Vereadores Srs. CARLOS ALBERTO SARTORI e RAFAEL DONIZETE LOPES se 

declaram como candidatos ao cargo de 1º Secretário do Legislativo Municipal para o biênio 

de 2017/2018. Não havendo nenhum Vereador querendo fazer uso da palavra, esta 

presidência solicita a 1ª Secretária para que proceda a chamada dos Srs. Vereadores 

pausadamente para que os mesmos manifestem seus votos. ANTONIO MARANGONI 

NETO: declara o voto para o Vereador CARLOS ALBERTO SARTORI; CARLOS 

ALBERTO SARTORI: declara o voto para o Vereador CARLOS ALBERTO 

SARTORI; CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: declara o voto para o Vereador RAFAEL 

DONIZETE LOPES; ELISABETH DONISETE MANOEL: declara o voto para o 

Vereador RAFAEL DONIZETE LOPES; LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: 

declara o voto para o Vereador CARLOS ALBERTO SARTORI; LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI: declara o voto para o Vereador RAFAEL DONIZETE LOPES; MARISOL 

DE FATIMA GARCIA RAPOSO: declara o voto para o Vereador RAFAEL 

DONIZETE LOPES; MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: declara o voto para o 

Vereador CARLOS ALBERTO SARTORI; RAFAEL DONIZETE LOPES: declara o 

voto para o Vereador RAFAEL DONIZETE LOPES; TIAGO FONTOLAN BATISTA: 

declara o voto para o Vereador CARLOS ALBERTO SARTORI. Encerrado o processo 

de votação e já totalizados os votos dos candidatos, esta Presidência informa que o 



Vereador RAFAEL DONIZETE LOPES, obteve 05 VOTOS; CARLOS ALBERTO 

SARTORI, obteve 05 VOTOS; Tendo em vista que NOVAMENTE houve EMPATE, 

esta presidência declara o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES apto para ocupar o 

cargo de 1º Secretário, pois foi o vereador mais votado nas eleições ocorridas no dia 

02/10/2016 com 1.747 votos. Portanto o Vereador RAFAEL DONIZETE LOPES é 1º 

Secretário da Câmara Municipal de Itapira para o biênio 2017/2018. A seguir, justifica o 

voto o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “Parabenizo o Carlinhos por se 

candidatar. Tenha o meu respeito e admiração. Agradeço a todos os vereadores que 

depositaram seu voto de confiança em minha pessoa. Aos vereadores que não votaram em 

min, tenham o meu respeito e que se sintam também participantes como o 1º Secretário 

desta Casa. Obrigado.” A seguir, a Sra. Presidente Elisabeth Donisete Manoel passa à 

eleição do 2º Secretário e para tanto solicita que os eventuais candidatos se manifestem. A 

seguir, os Vereadores Srs. CARLOS ALBERTO SARTORI e ELISABETH 

DONISETE MANOEL se declaram como candidatos ao cargo de 2º Secretário do 

Legislativo Municipal para o biênio de 2017/2018. Não havendo nenhum Vereador 

querendo fazer uso da palavra, esta presidência solicita a 1ª Secretária para que proceda a 

chamada dos Srs. Vereadores pausadamente para que os mesmos manifestem seus votos. 

ANTONIO MARANGONI NETO: declara o voto para o Vereador CARLOS 

ALBERTO SARTORI; CARLOS ALBERTO SARTORI: declara o voto para o 

Vereador CARLOS ALBERTO SARTORI; CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: declara o 

voto para a Vereadora ELISABETH DONISETE MANOEL; ELISABETH DONISETE 

MANOEL: declara o voto para a Vereadora ELISABETH DONISETE MANOEL; 

LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: declara o voto para o Vereador CARLOS 

ALBERTO SARTORI; LUIS HERMÍNIO NICOLAI: declara o voto para a Vereadora 

ELISABETH DONISETE MANOEL; MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: 

declara o voto para a Vereadora ELISABETH DONISETE MANOEL; MAURÍCIO 

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

SARTORI; RAFAEL DONIZETE LOPES: declara o voto para a Vereadora 

ELISABETH DONISETE MANOEL; TIAGO FONTOLAN BATISTA: declara o voto 

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

totalizados os votos dos candidatos, esta Presidência informa que a Vereadora 

ELISABETH DONISETE MANOEL, obteve 05 VOTOS; CARLOS ALBERTO 

SARTORI, obteve 05 VOTOS; Tendo em vista que houve EMPATE, esta presidência 

informa que regimentalmente fará NOVAMENTE a eleição para o cargo de 2º Secretário 

desta Mesa Diretora para o biênio 2017/2018. A seguir, a Sra. Presidente Elisabeth 

Donisete Manoel solicita que os eventuais candidatos se manifestem. A seguir, os 

Vereadores Srs. CARLOS ALBERTO SARTORI e ELISABETH DONISETE 

MANOEL se declaram como candidatos ao cargo de 2º Secretário do Legislativo 

Municipal para o biênio de 2017/2018. Não havendo nenhum Vereador querendo fazer uso 

da palavra, esta presidência solicita a 1ª Secretária para que proceda a chamada dos Srs. 

Vereadores pausadamente para que os mesmos manifestem seus votos. ANTONIO 

MARANGONI NETO: declara o voto para o Vereador CARLOS ALBERTO 

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

ALBERTO SARTORI; CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: declara o voto para a 



Vereadora ELISABETH DONISETE MANOEL; ELISABETH DONISETE 

MANOEL: declara o voto para a Vereadora ELISABETH DONISETE MANOEL; 

LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: declara o voto para o Vereador CARLOS 

ALBERTO SARTORI; LUIS HERMÍNIO NICOLAI: declara o voto para a Vereadora 

ELISABETH DONISETE MANOEL; MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: 

declara o voto para a Vereadora ELISABETH DONISETE MANOEL; MAURÍCIO 

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

SARTORI; RAFAEL DONIZETE LOPES: declara o voto para a Vereadora 

ELISABETH DONISETE MANOEL; TIAGO FONTOLAN BATISTA: declara o voto 

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

totalizados os votos dos candidatos, esta Presidência informa que a Vereadora 

ELISABETH DONIZETE MANOEL, obteve 05 VOTOS; CARLOS ALBERTO 

SARTORI, obteve 05 VOTOS; Tendo em vista que NOVAMENTE houve EMPATE, 

esta presidência declara a Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL apta para 

ocupar o cargo de 2ª Secretária, pois foi a vereadora mais votada nas eleições ocorridas no 

dia 02/10/2016 com 3.378 votos. Portanto a Vereadora ELISABETH DONISETE 

MANOEL é 2ª Secretária da Câmara Municipal de Itapira para o biênio 2017/2018. A 

seguir, a Sra. Presidente Elisabeth Donisete Manoel passa à eleição ao cargo de Vice-

Presidente e para tanto solicita que os eventuais candidatos se manifestem. A seguir, os 

Vereadores Srs. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA e LUIS HERMÍNIO NICOLAI 

se declaram como candidatos ao cargo da Vice-Presidência do Legislativo Municipal para o 

biênio de 2017/2018. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI: “Bom dia a todos. Como é um processo eleitoral, não poderia deixar de subir a 

esta tribuna para também pedir aos companheiros vereadores para depositarem um voto de 

confiança em minha pessoa. Conto com o voto de vocês. Como o Maurício disse sobre sua 

experiência de 4 anos, posso dizer que já tenho 8 anos de experiência. Vale ressaltar que já 

fui presidente desta Casa. Posso ajudar muito nos andamentos dos trabalhos. Deixo o meu 

pedido. Obrigado.” Não havendo mais nenhum Vereador querendo fazer uso da palavra, 

esta presidência solicita a 1ª Secretária para que proceda a chamada dos Srs. Vereadores 

pausadamente para que os mesmos manifestem seus votos. ANTONIO MARANGONI 

NETO: declara o voto para o Vereador LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA; 

CARLOS ALBERTO SARTORI: declara o voto para o Vereador LUAN DOS SANTOS 

ROSTIROLLA; CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: declara o voto para o Vereador LUIS 

HERMÍNIO NICOLAI; ELISABETH DONISETE MANOEL: declara o voto para o 

Vereador LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA; LUAN DOS SANTOS 

ROSTIROLLA: declara o voto para o Vereador LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA; 

LUIS HERMÍNIO NICOLAI: declara o voto para o Vereador LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI; MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: declara o voto para o 

Vereador LUIS HERMÍNIO NICOLAI; MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: declara 

o voto para o Vereador LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA; RAFAEL DONIZETE 

LOPES: declara o voto para o Vereador LUIS HERMÍNIO NICOLAI; TIAGO 

FONTOLAN BATISTA: declara o voto para o Vereador LUAN DOS SANTOS 

ROSTIROLLA; Encerrado o processo de votação e já totalizados os votos dos candidatos, 

esta Presidência informa que o Vereador LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, obteve 



06 VOTOS; LUIS HERMÍNIO NICOLAI, obteve 04 VOTOS; Portanto o Vereador 

LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA é eleito Vice-Presidente da Câmara Municipal de 

Itapira para o biênio 2017/2018. A seguir, justifica o voto o Vereador Sr. LUAN DOS 

SANTOS ROSTIROLLA: “Bom dia a todos. Mesmo com pouca idade, como disse 

anteriormente nesta tribuna, é para adquirir experiência e aprendizado nesta Mesa Diretora. 

Agradeço a cada um de vocês. Podem contar com o Luan Rostirolla nesta Vice-Presidência. 

Muito obrigado a todos.” 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 

2017/2018, com a seguinte composição: PRESIDENTE: MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA; VICE-PRESIDENTE: LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA; 1º 

SECRETÁRIO: RAFAEL DONIZETE LOPES; 2º SECRETÁRIO: ELISABETH 

DONISETE MANOEL; A seguir, pela ordem, o Vereador Sr. Tiago Fontolan Batista 

requer e a Casa aprova por unanimidade a discussão e votação do Requerimento nº 

01/2017. 2º) Requerimento nº. 001/2017.- Requer licença sem remuneração para assumir 

cargo na Administração Pública Municipal. Autoria. Tiago Fontolan Batista. Não havendo 

nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente coloca em única votação 

o Requerimento nº. 001/2017. Aprovado por unanimidade. A seguir, justifica o voto o 

Vereador Sr. TIAGO FONTOLAN BATISTA: “Gostaria de agradecer todos os Srs. 

vereadores e parabenizar os eleitos para comandar a Mesa Diretora desta Casa de Leis. 

Assumo a partir de amanhã a responsabilidade de estar à frente de duas Secretarias 

Municipais. Esse requerimento vem a pedido disso. Seriam as Secretarias de Promoção 

Social e a de Cultura e Turismo. Agradeço o entendimento dos nobres vereadores e 

agradeço a Sra. Presidente pela acolhida de meu requerimento. Obrigado a todos.” 

DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador Antonio Caio", em 

01 de Janeiro de 2017. a) Elisabeth Donisete Manoel - Presidente. 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. 


