
ATA DA 3ª Sessão Extraordinária, (Eleição da Mesa Diretora para o Biênio de 

2023/2024), realizada em 01 de dezembro de 2022. Presidente: ELISABETH 

DONISETE MANOEL; 1º Secretário: MAÍSA GRACINDA FERNANDES. 2º 

Secretário: ANDRÉ LUIS SIQUEIRA. Às 15:00 horas, verificando-se pelo “Livro de 

Chamada”, haver 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 DO SANTOS, LEANDRO HENRIQUE SARTORI, LUAN DOS 

SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI e MAÍSA GRACINDA 

FERNANDES. A Sra. Presidente, sob a proteção de Deus, declara abertos os trabalhos 

da presente Sessão pela forma de votação Aberta. Em seguida, a Sra. Presidente solicita 

ao Vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS para que da Tribuna proceda a leitura 

de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito, a Sra. Presidente faz a leitura do seguinte Ato 

da Presidente. 1º) ATO DO PRESIDENTE Nº 05/2022. EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA.- CONVOCA, as Senhoras e os 

Senhores Vereadores para uma Sessão Extraordinária, que realizar-se-á no dia 1º de 

dezembro de 2022, quinta-feira, às 15:00 horas, na Sede da Câmara Municipal de Itapira, 

para eleição da Mesa Diretora para o biênio de 2023/2024. GABINETE DA 

PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA “VEREADOR JOSÉ 

CASIMIRO RODRIGUES”, 25 de novembro de 2022. DESPACHO: CIENTE. SS. 

"Vereador Antonio Caio", em 01 de dezembro de 2022. a) Elisabeth Donisete Manoel - 

Presidente. Ato contínuo, a Sra. Presidente comunica que a eleição da Mesa será realizada 

cargo a cargo, sendo na seguinte ordem: Presidente; 1º Secretário; 2º Secretário e Vice-

Presidente. Continuando a instruir os vereadores, a Sra. Presidente informa que segundo 

o regimento interno, parágrafo 1º do artigo 6º, a votação far-se-á em escrutínio aberto e 

nominal para todos os cargos. Isto feito, a Sra. Presidente passa à eleição ao cargo de 

PRESIDENTE, para tanto, solicita a manifestação dos Vereadores interessados em 

concorrer ao referido cargo. Momento em que os Vereadores Srs. CARLOS DONISETE 

BRIZA, LEANDRO HENRIQUE SARTORI e LUIS HERMÍNIO NICOLAI se 

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

biênio de 2023/2024. Isto feito, a Sra. Presidente abre a palavra para os candidatos. Não 

havendo nenhum Vereador para fazer uso da palavra, a Sra. Presidente solicita à 1º 

Secretária para que proceda a chamada nominal dos Vereadores para que cada um 

pronuncie o seu voto para o cargo de Presidente. Momento em que a 1º Secretária, 

procede a chamada dos Vereadores: ANDRÉ LUIS SIQUEIRA: declara o voto para o 

Vereador LUIS HERMÍNIO NICOLAI; CARLOS ALBERTO SARTORI: declara o 

voto para o Vereador CARLOS DONISETE BRIZA; CARLOS DONISETE BRIZA: 

declara o voto para o Vereador CARLOS DONISETE BRIZA; CÉSAR AUGUSTO 

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

ELISABETH DONISETE MANOEL: declara o voto para o Vereador LUIS 

HERMÍNIO NICOLAI; FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: declara o voto para o 

Vereador LUIS HERMÍNIO NICOLAI; LEANDRO HENRIQUE SARTORI: 

declara o voto para o Vereador LEANDRO HENRIQUE SARTORI; LUAN DOS 

SANTOS ROSTIROLLA: declara o voto para o Vereador LUIS HERMÍNIO 

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

HERMÍNIO NICOLAI; MAÍSA GRACINDA FERNANDES: declara o voto para o 

Vereador LUIS HERMÍNIO NICOLAI. Encerrado o processo de votação e já 



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

vereador CARLOS DONISETE BRIZA obteve 02 votos, o vereador LEANDRO 

HENRIQUE SARTORI obteve 01 voto e o vereador LUIS HERMÍNIO NICOLAI 

obteve 07 votos. Portanto o Vereador LUIS HERMÍNIO NICOLAI é eleito Presidente 

da Câmara Municipal de Itapira para o biênio 2023/2024. A seguir, pela ordem, faz uso 

da palavra o vereador LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Queria agradecer a todos pela 

votação e mais uma vez espero poder estar presente para contribuir, em primeiro lugar 

com a sociedade de Itapira, sem sombra de dúvida, e também para atender a todos os 

Vereadores igualmente, porque tenho dito sempre que o que nós estamos vivendo aqui é 

um ambiente de paz e de companheirismo. Então, independente de votos contrários eu 

agradeço a todos e que a gente possa ter dois anos que todos juntos possamos, mais uma 

vez eu repito, estar trabalhando em nome da sociedade de Itapira e podendo ajudar o 

executivo de Itapira. Muito obrigado a todos.” A seguir, faz uso da palavra o vereador 

CARLOS DONISETE BRIZA: “Boa tarde a todos. Quero agradecer o apoio do 

vereador Carlos Sartori, parabenizar o Mino pela presidência e pedir a Deus que te dê 

sabedoria, que você possa conduzir a presidência da melhor forma. Parabéns.” A seguir, 

faz uso da palavra o vereador LEANDRO HENRIQUE SARTORI: “Parabenizo 

também Mino, pela sua eleição, espero que sejam dois anos com muita técnica e muito 

trabalho para a população itapirense.” A seguir, a Sra. Presidente, Elisabeth Donisete 

Manoel, passa à eleição ao cargo de 1º SECRETÁRIO, para tanto, solicita a 

manifestação dos Vereadores interessados em concorrer ao referido cargo. A seguir, os 

Vereadores Srs. LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA e LEANDRO HENRIQUE 

SARTORI se declaram como candidatos ao cargo de 1º Secretário do Legislativo 

Municipal para o biênio de 2023/2024. Não havendo nenhum Vereador querendo fazer 

uso da palavra, a Sra. Presidente solicita à 1º Secretária para que proceda a chamada 

nominal dos Vereadores para que cada um pronuncie o seu voto para o cargo de 1º 

Secretário. Momento em que a 1º Secretária procede a chamada dos Vereadores: ANDRÉ 

LUIS SIQUEIRA: declara o voto para o Vereador LUAN DOS SANTOS 

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

LEANDRO HENRIQUE SARTORI; CARLOS DONISETE BRIZA: declara seu 

voto para o Vereador LEANDRO HENRIQUE SARTORI CÉSAR AUGUSTO DA 

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

ELISABETH DONISETE MANOEL: declara o voto para o Vereador LUAN DOS 

SANTOS ROSTIROLLA; FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS declara o voto para o 

Vereador LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA; LEANDRO HENRIQUE 

SARTORI: declara o voto para o Vereador LEANDRO HENRIQUE SARTORI; 

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

SANTOS ROSTIROLLA; LUIS HERMÍNIO NICOLAI: declara o voto para o 

Vereador LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA; MAÍSA GRACINDA 

FERNANDES: 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 o resultado final, em que o vereador LEANDRO HENRIQUE SARTORI 

obteve 03 votos e o vereador LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA obteve 07 votos. 

Portanto o vereador LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA é eleito 1º Secretário da 

Câmara Municipal de Itapira para o biênio 2023/2024. A seguir, pela ordem, faz uso da 

palavra o vereador LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: “Também queria agradecer 

a todos os companheiros e colegas Vereadores, vai ser um prazer voltar à Mesa Diretora 



dessa Casa ao lado do Presidente Mino e dos demais companheiros que vão compor a 

Mesa. Muito obrigado a todos, tenho certeza que serão dois anos prósperos para Itapira e 

para a população Itapirense. Obrigado a todos pelo apoio.” A seguir, a Sra. Presidente, 

Elisabeth Donisete Manoel, passa à eleição ao cargo de 2º SECRETÁRIO, para tanto, 

solicita a manifestação dos Vereadores interessados em concorrer ao referido cargo. A 

seguir, o Vereador Sr. CARLOS DONISETE BRIZA e a Vereadora Sra. ELISABETH 

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

Legislativo Municipal para o biênio de 2023/2024. Não havendo nenhum Vereador 

querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente solicita à 1º Secretária para que proceda 

a chamada nominal dos Vereadores para que cada um pronuncie o seu voto para o cargo 

de 2º Secretário. Momento em que a 1ª Secretária procede a chamada dos Vereadores: 

ANDRÉ LUIS SIQUEIRA: declara o voto para a Vereadora ELISABETH 

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

Vereador CARLOS DONISETE BRIZA; CARLOS DONISETE BRIZA: declara o 

voto para o Vereador CARLOS DONISETE BRIZA; 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; FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: declara o voto para a 

Vereadora ELISABETH DONISETE MANOEL; LEANDRO HENRIQUE 

SARTORI declara o voto para o Vereador CARLOS DONISETE BRIZA; LUAN 

DOS SANTOS ROSTIROLLA: declara o voto para a Vereadora ELISABETH 

DONISETE MANOEL; LUIS HERMÍNIO NICOLAI: declara o voto para a 

Vereadora ELISABETH DONISETE MANOEL; MAÍSA GRACINDA 

FERNANDES: 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 resultado final, em que o vereador CARLOS DONISTE BRIZA obteve 03 

votos e a vereadora ELISABETH DONISETE MANOEL obteve 07 votos. Portanto 

a Vereadora ELISABETH DONISETE MANOEL é eleita 2º Secretária da Câmara 

Municipal de Itapira para o biênio 2023/2024. A seguir, a Sra. Presidente, Elisabeth 

Donisete Manoel, passa à eleição ao cargo de VICE-PRESIDENTE, para tanto, solicita 

a manifestação dos Vereadores interessados em concorrer ao referido cargo. A seguir, o 

Vereador Sr. LEANDRO HENRIQUE SARTORI e a Vereadora Sra. MAÍSA 

GRACINDA FERNANDES se declaram como candidatos ao cargo de Vice-Presidente 

do Legislativo Municipal para o biênio de 2023/2024. Não havendo nenhum Vereador 

querendo fazer uso da palavra, a Sra. Presidente solicita à 1º Secretária para que proceda 

a chamada nominal dos Vereadores para que cada um pronuncie o seu voto para o cargo 

de Vice-Presidente. Momento em que a 1ª Secretária procede a chamada dos Vereadores: 

ANDRÉ LUIS SIQUEIRA: declara o voto para a Vereadora MAÍSA GRACINDA 

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

LEANDRO HNERIQUE SARTORI; CARLOS DONISETE BRIZA declara o voto 

para o Vereador LEANDRO HENRIQUE SARTORI; CÉSAR AUGUSTO DA 

SILVA: declara o voto para a Vereadora MAÍSA GRACINDA FERNANDES; 

ELISABETH DONISETE MANOEL: declara o voto para a Vereadora MAÍSA 

GRACINDA FERNANDES; FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: declara o voto para a 

Vereadora MAÍSA GRACINDA FERNANDES; LEANDRO HENRIQUE 

SARTORI declara o voto para o Vereador LEANDRO HENRIQUE SARTORI; 

LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: declara o voto para a Vereadora MAÍSA 



GRACINDA FERNANDES; LUIS HERMÍNIO NICOLAI: declara o voto para a 

Vereadora MAÍSA GRACINDA FERNANDES; MAÍSA GRACINDA 

FERNANDES declara o voto para a Vereadora MAÍSA GRACINDA FERNANDES. 

Encerrado o processo de votação e já totalizados os votos dos candidatos, esta Presidência 

informa o resultado final, em que o vereador LEANDRO HENRIQUE SARTORI 

obteve 03 votos e a Vereadora MAÍSA GRACINDA FERNANDES obteve 07 votos. 

Portanto a Vereadora MAÍSA GRACINDA FERNANDES é eleita Vice-Presidente da 

Câmara Municipal de Itapira para o biênio 2023/2024. A seguir, pela ordem, faz uso da 

palavra a vereadora MAÍSA GRACINDA FERNANDES: “Agradeço aos meus colegas 

pela oportunidade e contem comigo, estou à disposição para que nós façamos um 

excelente trabalho à frente de nossa Itapira.” A seguir, faz uso da palavra a vereadora 

ELISABETH DONISETE MANOEL: “Eu fico muito feliz por estar deixando, dia 31 

de dezembro, está presidência e passando, também, a vice-presidência para a Maísa, que 

é uma pessoa de super responsabilidade, amiga e que vocês façam uma boa gestão. Só 

estou preocupada comigo, porque eu peguei a 2ª Secretaria e se eu começar a carimbar 

de ponta cabeça de novo? Vai ficar ruim o negócio.” A seguir, faz uso da palavra o 

vereador LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa tarde a todos, Presidente, Maísa, 

Vereadora, Vereadores. Eu não poderia deixar de vir aqui, voltando, agradecendo mais 

uma vez ao voto de todos, já estive na presidência lá nos anos de 2007/2008 e a gente 

sabe da responsabilidade, eram outros tempos, tempos de muita turbulência e realmente 

foi uma luta muito grande, mas o tempo passou, muitos amigos aqui passaram, estiveram 

nesse cargo e hoje, agora com a vice Maísa, o companheiro Luan, primeiro secretário, 

Beth como segunda secretária, pode ficar tranquila Beth que a gente vai te ajudando no 

carimbo. E eu só subi aqui por um motivo muito especial que é o agradecimento ao 

companheiro Fausto, que as más línguas sempre rodeiam, sempre falam de coisas ruins e 

todo o tempo nós estivemos juntos, era um direito do Fausto ser Presidente e com muita 

conversa e compreensão de todos, sem brigas, sem discussão acirrada, de maus tratos, 

nada, nós chegamos a um acordo e o Faustinho com muita gentileza e fineza, ele teve a 

hombridade de dispor da disputa para que eu pudesse ser eleito e por isso eu agradeço 

muito você Faustinho. E a todos aqueles que por algum motivo tentaram desmerecer, falar 

que estava havendo alguma coisa ou coisas escusas que disseram, eu gostaria de dizer que 

o nosso grupo está muito unido, continuará assim e, obviamente, Leandro, Carlinhos e 

Briza precisamos de vocês aqui, é sempre bom ter alguém que pense diferente da gente. 

Mas eu, depois de tanto tempo aqui, terminando esses dois mandatos vai ser um período 

de vinte anos dentro dessa Casa, eu quero deixar aqui carimbado, marcado bons tempos, 

muito serviço e deixar uma lembrança boa, para que as pessoas lembrem, quando falar o 

nome da gente, dessa Câmara sob meu comando, mas, com certeza, com a ajuda de vocês, 

porque senão não vai ter a possibilidade de acontecer. Que nós possamos ser um colegiado 

de Vereadores lembrados por coisas boas e não por discussões baixas, por coisas miúdas 

que, realmente, é o que a política brasileira não precisa mais de forma nenhuma e eu tenho 

dito isso. Então, como dizia o Paulo Autran, a casa se começa quando a gente começa a 

varrer o quintal da nossa casa, e nós vamos ter que dar esse exemplo, não adianta a gente 

jogar a culpa em fulano, beltrano ou ciclano, se nós não pudermos concertar o mundo ou 

limpar o mundo, vamos começar limpando o quintal da nossa casa, que com certeza nós 

vamos dar bom exemplo para as cidades vizinhas e para outros políticos que por ventura 

possam estar nos acompanhando em nossa legislatura. Agradeço a todos, muito obrigado, 

estou muito contente e espero poder retribuir a todos vocês, principalmente, mais uma 



vez, ao executivo, ao meu irmão Prefeito Toninho Bellini com toda sua equipe, que seja 

um motivo de união para que todos juntos, legislativo e executivo, junto com secretários, 

funcionários, diretores, principalmente, todos os funcionários, os braçais, os que estão na 

rua, os que realmente fazem acontecer. Então, que nós possamos pensar sempre neles e 

fazer com que a nossa cidade seja uma cidade progressista e com muito sucesso nessa 

legislatura desses dois anos. Obrigado a todos.” A seguir, faz uso da palavra o vereador 

FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Gostaria de parabenizar o Mino pela sua eleição, 

não só você como a Maísa, como vice, o Luan como primeiro secretário e a Beth como 

segunda. E é isso daí Mino, nós estamos aqui para sempre dialogar, junto com o pessoal 

também que a gente denomina oposição, mas não é, somos companheiros de Casa e 

estamos aqui para ajudar o Prefeito Toninho Bellini para continuar a fazer o mandato dele 

até o fim e sempre em prol da população, desejando o progresso da nossa linda Itapira. 

Então, desejo saúde, sucesso para você e toda a Mesa Diretora eleita. Obrigado 

Presidente.” A seguir, faz uso da palavra o vereador ANDRÉ LUIS SIQUEIRA: “Eu 

queria agradecer ao Faustinho pelo companheirismo, agradecer a nova Mesa, a Beth vai 

vir carimbar aqui de novo, agora já aprendeu, agora está fácil Beth, para quem foi a 

Presidente agora está fácil. Fico feliz de ter a mulher aqui na Mesa de novo, a Maísa como 

vice, fiquei muito feliz Maísa e Luan, parabéns Presidente (Mino), você sabe que nós 

estamos aí, no que precisar nós estamos às ordens. E agradecer a todos do grupo, os 

demais Vereadores também, sei que a tarefa nossa não é fácil, do dia a dia, agradecer ao 

Prefeito, estamos aí gente, no que precisar também estou às ordens. Um abraço a todos, 

JP, um abração, Secretário Zé Maria, uma boa tarde a todos, obrigado.” A seguir, faz uso 

da palavra a vereadora ELISABETH DONISETE MANOEL: “Quero agradecer, 

primeiramente, a Deus, a possibilidade de estar aqui por dois anos e eu contei muito com 

a ajuda dos funcionários da Casa. Eu tinha muitos sonhos, o primeiro deles era dar 

continuidade à reforma da Câmara, dar continuidade no que o Luan começou, 

infelizmente, isso daí e outras coisas não puderam acontecer, até por causa da Covid, mas 

eu desejo que você, Mino, como já fez em outras épocas, leve está Casa com 

responsabilidade e com otimismo. E falar também que eu agradeço a cada um de vocês 

Vereadores, da situação e da oposição, e falar que eu nunca, usando está cadeira e esse 

microfone, fiz diferença com o Mino, com o Luan, com o Leandro, César, Carlinhos, o 

Briza, o Faustinho e a Maísa, primeira vez que eu não esqueço o nome de nenhum. Então, 

é isso daí, eu quero desejar a você boa sorte, que você conduza o seu trabalho com 

bastante responsabilidade e carinho, porque aqui é a Casa do povo e que eles nunca se 

envergonhem de nós. Obrigado a todos, obrigado aos funcionários da Casa, aos nossos 

visitantes, à imprensa, ao pessoal da internet que nos assiste e é isso daí pessoal, vida que 

segue, ano que vem estarei aqui, usando o lugar que o André atuou muito bem também, 

obrigada pelo apoio.” Aparte vereador LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Eu, por todo 

esse tempo aqui, vossa excelência foi a primeira Presidente dessa Casa e eu confesso que 

a gente viu a dificuldade que foi esse período de covid. E apesar de tantos percalços que 

teve eu não podia deixar de te agradecer pelo seu companheirismo e a gente conviveu 

junto e pudemos enfrentar muita coisa juntos, em nome de todos, o André por tudo que 

passou, sempre junto com a gente e todos aqui, mas parabeniza-la, porque a senhora como 

a primeira Presidente teve que superar muitos obstáculos, não só o da legislatura em si, 

projetos e leis, enfim, mas como mulher, junto com a Maísa, vocês vão continuar na Mesa, 

Itapira é um exemplo mantendo mulheres na Mesa. Então, parabeniza-la mil vezes pelo 

seu trabalho, que seja iluminada e que continue conosco sempre aqui e que, com certeza, 



em futuros que possam vir, em outras legislaturas, que a senhora possa, com certeza, estar 

com a gente aqui de novo para nos ajudar. Um abraço e parabéns.” Continua o orador: 

“Você tocou numa palavra muito forte, de estar aqui, primeira mulher, como 

representante da mulher, eu estive aqui. Isso daqui, antes de eu estar aqui, era um sonho 

do meu pai estar Presidente da Casa e ele nunca conseguiu, e eu por obra de Deus estou 

aqui, espero ter representado bem. E é muito difícil para mim quando eu falo do meu pai 

sabendo que ele por anos e anos também esteve aqui. Um beijão a todos.” Findo o 

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

do Poder Legislativo Itapirense para o biênio de 2023/2024, tomando posse em 1º de 

janeiro de 2023, com a seguinte composição: PRESIDENTE: LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI; VICE-PRESIDENTE: MAÍSA GRACINDA FERNANDES; 1º 

SECRETÁRIO: LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA; 2º SECRETÁRIA: 

ELISABETH DONISETE MANOEL. (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., 

Vereadores foram transcritos em sua íntegra). (Convencionou-se nesta Ata, 

especificamente na parte que trata da eleição dos membros da Mesa Diretora, que os 

candidatos aos cargos estão destacados na cor preta, em negrito e em caixa alta; os 

declarantes de voto estão destacados na cor preta, em negrito, em caixa alta e sublinhado; 

os candidatos declarados estão destacados na cor vermelha, em negrito e em caixa alta; e 

o resultado está destacado na cor azul, em negrito, em caixa alta e sublinhado). Não 

havendo mais nada a tratar, esta Presidência agradece a presença dos senhores vereadores, 

dos servidores, 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. 


