
ATA DA 4ª Sessão Extraordinária, (Eleição da Mesa Diretora para o Biênio de 

2019/2020), realizada aos 3 de Dezembro de 2018. Presidente: MAURÍCIO CASSIMIRO 

DE LIMA; 1º Secretário: RAFAEL DONIZETE LOPES. 2º Secretário: ELISABETH 

DONISETE MANOEL. Às 19:00 horas, verificando-se pelo “Livro de Chamada”, haver 

número legal, estando presentes os Vereadores Srs. ANTONIO MARANGONI NETO, 

CARLOS ALBERTO SARTORI, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, DIRCEU DE 

OLIVEIRA, ELISABETH DONISETE MANOEL, LUAN DOS SANTOS 

ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, MARISOL DE FATIMA GARCIA 

RAPOSO, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA e RAFAEL DONIZETE LOPES. 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 a Vereadora MARISOL 

DE FÁTIMA GARCIA RAPOSO 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 08/2018. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA. O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE 

ITAPIRA, no uso de suas atribuições legais: CONVOCA, os Senhores Vereadores para 

uma Sessão Extraordinária que realizar-se-á no dia 03 de dezembro de 2018, segunda-feira, 

às 19:00 horas, para eleição da nova Mesa Diretora da Câmara de Vereadores para o biênio 

2019/2020. GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE VEREADORES DE 

ITAPIRA “VEREADOR JOSÉ CASIMIRO RODRIGUES” 27 de novembro de 2018. 

DESPACHO: CIENTE. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 03 de Dezembro de 2018. a) 

Maurício Cassimiro de Lima - Presidente. A seguir, o Sr. Presidente solicita para que os 

candidatos ao cargo de PRESIDENTE do Legislativo Itapirense se manifestem. Momento 

em que os Vereadores Srs. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA e RAFAEL 

DONIZETE LOPES se declaram como candidatos ao cargo da Presidência do Legislativo 

Municipal para o biênio de 2019/2020. Isto feito, o Sr. Presidente abre a palavra para os 

candidatos. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUAN DOS SANTOS 

ROSTIROLLA: “Boa noite a todos. Agradeço a presença desse público maravilhoso. Para 

iniciar minhas palavras, somente de ter o meu nome indicado para um cargo tão grande 

nesta Casa é algo que me deixa muito feliz. É meu primeiro mandato e já pude ser vice-

presidente desta Casa e líder de governo. É muito difícil ser líder nesta Casa, 

principalmente em tempos de crise. Deus me proporcionou enormes superações. Fui 

alcançando os objetivos, traçando metas e graças ao apoio de meus companheiros e 

familiares estou aqui. Devo muito a todos vocês. Peço o voto para cada um de vocês. Peco 

o voto para a Professora Marisol, Mino Nicolai, César, Beth, Rafael, Maurício, Toninho 

Marangoni, Dirceu de Oliveira e Carlinhos Sartori. Coloco-me à disposição para aproximar, 

ainda mais, esta Casa da população itapirense. Vamos traçar objetivos e metas para vencê-

las. Esse é meu recado. O tempo é curto. É uma democracia. O bom da política é isso. 

Vencerá aquele com mais votos. Vencerá a escolha de cada vereador. Deixo meu recado e 

peço o apoio de cada vereador. Coloco-me à disposição de cada um para ajudar no que for 

necessário. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE 

LOPES: “Boa noite a todos. Nesse momento não é uma disputa, mas sim uma votação que 

será decidida democraticamente. Abro minha fala e gostaria de me direcionar aos meus 

companheiros de bancada César da Farmácia, Mino Nicolai, Beth Manoel e Professora 



Marisol. Fomos eleitos juntos em uma bancada. Fazemos parte de uma coligação. Os meus 

votos, do vereador César e da Professora se somaram para que pudéssemos estar presentes 

nesta Casa. Então, vejo a importância desse momento. Cada um deve analisar da melhor 

forma possível. Fizemos uma análise criteriosa à respeito do que votamos neste plenário. O 

Luan tem o ponto de vista dele, defendendo o governo municipal e eu tenho o meu ponto de 

vista. Tenho o direito de me posicionar à respeito daquilo que acho correto para a 

população. É para isso que estamos nesta Casa. Quem nos colocou aqui foi a população. 

Peço para a Beth Manoel, César da Farmácia, Mino Nicolai e Professora Marisol. Nós 

cinco fazemos parte de uma bancada. Muitas vezes fomos duramente criticados, mas 

sempre defendendo a nossa bandeira. Temos o exemplo da criação da taxa de lixo. 

Inclusive, colocaram o nome dos cinco vereadores nos quatro cantos da cidade. Vencemos 

a taxa de lixo e continuaremos defendendo o interesse da população itapirense. Termino 

minhas palavras pedindo o voto dos vereadores Carlinhos, Luan, Dirceu de Oliveira, 

Toninho Marangoni e Dr. Maurício. Sou candidato e me encontro no alcance de representar 

o Legislativo para o biênio de 2019/2020. Agradeço a presença de todos. 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 pronuncie o seu 

voto para o cargo de Presidente. Momento em que o 1º Secretário, procede a chamada dos 

Vereadores: 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 RAFAEL DONIZETE LOPES; DIRCEU DE 

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

ELISABETH DONISETE MANOEL: declara o voto para o Vereador RAFAEL 

DONIZETE LOPES; LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: declara o voto para o 

Vereador LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA; LUIS HERMÍNIO NICOLAI: 

declara o voto para o Vereador RAFAEL DONIZETE LOPES; MARISOL DE 

FATIMA GARCIA RAPOSO: declara o voto para o Vereador LUAN DOS SANTOS 

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

LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA; RAFAEL DONIZETE LOPES: declara o voto 

para o Vereador RAFAEL DONIZETE LOPES; Encerrado o processo de votação e já 

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

vereador LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, obteve VOTOS: 06 e o vereador 

RAFAEL DONIZETE LOPES, obteve VOTOS: 04. Portanto o Vereador LUAN DOS 

SANTOS ROSTIROLLA é eleito Presidente da Câmara Municipal de Itapira para o 

biênio 2019/2020. A seguir, o Sr. Presidente, Maurício Cassimiro de Lima, passa à eleição 

ao cargo de 1º SECRETÁRIO, 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 1º 

Secretário do Legislativo Municipal para o biênio de 2019/2020. A seguir, faz uso da 

palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Candidatei-

me a 1ª Secretaria, lembrando que também já fui presidente desta Casa de Leis. Peço aos 

nobres vereadores o voto para que eu possa ser eleito no cargo pretendido. Conto com o 

apoio de vocês. Desejo muito sucesso a todos. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra a 



Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: “Boa noite a todos. Queria usar 

esse tempo para falar que nesse ano de 2018 gostaria de ter sido candidata a presidência da 

Mesa. Então, como não foi possível... Contava com o voto da colega vereadora, mas ela já 

disse nos quatro cantos da cidade que não iria votar em mim por algumas desavenças 

ocorridas no passado. Fico muito sentida porque como também sou representante da 

mulher, do homem e do povo, contava muito com o voto dela. Esperava que ela 

demonstrasse os cargos que ela usa. Lanço-me a 1ª Secretária e peço os votos dos demais 

vereadores. Peço novamente o voto da Professora Vereadora Marisol, pois você sempre 

disse que representa a mulher. Obrigada.” Isto feito, esta presidência solicita ao 1º 

Secretário 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; 

DIRCEU DE OLIVEIRA: declara o voto para o Vereador CARLOS ALBERTO 

SARTORI; 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 o Vereador CARLOS 

ALBERTO SARTORI; 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; Encerrado o processo de 

votação e já totalizados os votos dos candidatos esta Presidência informa o total de cada 

um: NOME: CARLOS ALBERTO SARTORI; VOTOS: 06. NOME: ELISABETH 

DONISETE MANOEL; VOTOS: 04. Portanto o Vereador CARLOS ALBERTO 

SARTORI é eleito 1º Secretário da Câmara Municipal de Itapira para o biênio 2019/2020. 

A seguir, o Sr. Presidente, Maurício Cassimiro de Lima, passa à eleição do 2º 

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

os Vereadores Srs. ANTONIO MARANGONI NETO e RAFAEL DONIZETE LOPES 

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

biênio de 2019/2020. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. ANTONIO 

MARANGONI NETO: “Boa noite a todos. Peço o voto de cada um de vocês porque 

quero conhecer mais essa Casa e fazer o melhor para o nosso povo. Então, peço que os 

vereadores possam me dar essa oportunidade de exercer o cargo de 2º Secretário. 

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

“Boa noite a todos. Venho a esta tribuna mais uma vez. Vou diretamente ao ponto. Marisol, 

você é uma verdadeira traíra desta Câmara. Você não honra os votos que você recebeu. 

Você não honra os professores e os servidores... Peço o voto dos demais vereadores. É um 

dos maiores absurdos que aconteceu na data de hoje. Acho que verdadeiros traíras merecem 

estar onde estão. Marisol, você é uma decepção e uma verdadeira traíra desse Legislativo. 

Obrigado.” Isto feito, esta presidência solicita ao 1º Secretário 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 ANTONIO MARANGONI 



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

MARANGONI NETO; CÉSAR AUGUSTO DA SILVA: declara o voto para o Vereador 

RAFAEL DONIZETE LOPES; DIRCEU DE OLIVEIRA: declara o voto para o 

Vereador ANTONIO MARANGONI NETO; ELISABETH DONISETE MANOEL: 

declara o voto para o Vereador RAFAEL DONIZETE LOPES; LUAN DOS SANTOS 

ROSTIROLLA: declara o voto para o Vereador ANTONIO MARANGONI NETO; 

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

LOPES; MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: declara o voto para o Vereador 

ANTONIO MARANGONI NETO; MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: declara o 

voto para o Vereador ANTONIO MARANGONI NETO; RAFAEL DONIZETE 

LOPES: declara o voto para o Vereador RAFAEL DONIZETE LOPES; Encerrado o 

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

Vereador ANTONIO MARANGONI NETO foi eleito com 6 (seis) votos para o cargo de 

2º Secretário para o biênio 2019/2020. Portanto o Vereador ANTONIO MARANGONI 

NETO é o novo 2º Secretário da Câmara Municipal de Itapira para o biênio 2019/2020. A 

seguir, o Sr. Presidente, Maurício Cassimiro de Lima, passa à eleição do VICE-

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

Vereadores Srs. LUIS HERMÍNIO NICOLAI e MARISOL DE FÁTIMA GARCIA 

RAPOSO se declaram como candidatos ao cargo de Vice-Presidente do Legislativo 

Municipal para o biênio de 2019/2020. A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS 

HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a todos. Queria cumprimentar todos os presentes em 

nome do presidente de meu partido André Siqueira. Somente posso dizer que nesses 16 

anos de política estive ao centro, do lado direito e lado esquerdo desta Mesa, mas nunca fui 

vice-presidente. Tento fazer o possível para que esta Casa caminhe bem. É o meu sonho de 

sempre ver esta Casa podendo trabalhar em conjunto. É mais uma eleição. Peço o voto a 

todos e espero corresponder ao cargo de vice-presidente. Boa noite a todos.” A seguir, faz 

uso da palavra a Vereadora Sra. MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: “Boa 

noite a todos. É com muita honra que venho disputar a vice-presidência. Peço o voto a 

todos os vereadores. Quero realmente ser uma representante feminina nesta Casa. Para 

quem acompanhou nos últimos meses sabe muito bem que estou tomando umas posições 

muito corretas, sempre pensando no bem de nossa cidade. Podem falar o que quiserem, mas 

sou uma pessoa de opinião e trabalho realmente para o povo de Itapira. Peço o voto a todos 

os vereadores. Obrigada.” Isto feito, esta presidência solicita ao 1º Secretário para que 

proceda a chamada dos Srs. Vereadores pausadamente para que os mesmos manifestem 

seus votos. ANTONIO MARANGONI NETO: declara o voto para a Vereadora 

MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO; CARLOS ALBERTO SARTORI: 

declara o voto para a Vereadora MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO; CÉSAR 

AUGUSTO DA SILVA: declara o voto para o Vereador LUIS HERMÍNIO NICOLAI; 

DIRCEU DE OLIVEIRA: declara o voto para a Vereadora MARISOL DE FATIMA 

GARCIA RAPOSO; ELISABETH DONISETE MANOEL: declara o voto para o 

Vereador LUIS HERMÍNIO NICOLAI; LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: 

declara o voto para a Vereadora MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO; LUIS 

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

MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO: declara o voto para a Vereadora 



MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO; MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA: 

declara o voto para a Vereadora MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO; 

RAFAEL DONIZETE LOPES: declara o voto para o Vereador LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI; Encerrado o processo de votação e já totalizados os votos dos candidatos esta 

Presidência informa que a Vereadora MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO foi 

eleita com 6 (seis) votos válidos para o exercício do cargo de Vice-Presidente para o biênio 

2019/2020. Portanto a Vereadora MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO é o nova 

Vice-Presidente da Câmara Municipal de Itapira para o biênio 2019/2020. Findo o processo 

de eleição para todos os cargos, esta Presidência declara eleita a Mesa Diretora do Poder 

Legislativo Itapirense para o biênio de 2019/2020, tomando posse em 1º de Janeiro de 

2019, com a seguinte composição: PRESIDENTE: LUAN DOS SANTOS 

ROSTIROLLA; VICE-PRESIDENTE: MARISOL DE FATIMA GARCIA 

RAPOSO; 1º SECRETÁRIO: CARLOS ALBERTO SARTORI; 2º SECRETÁRIO: 

ANTONIO MARANGONI NETO 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.  


