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~Q.~ Presadente . 

Presidente: Vereadora Thainara Karoline Faria 
Secretária: Vereadora Filipa Brunell i lani 

Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, 
às 9 horas e 25 minutos, no Palacete Vereador Carlos Alberto 
Manço, neste município, situado na Rua São Bento, 887, o Poder 
Legislativo do Município de Araraquara reuniu-se em Sessão 
Solene de Instalação da 18a Legislatura, convocada por meio do 
Edital n° 1 O, de 23 de dezembro de 2020, nos termos do artigo 20 
da Lei Orgânica do Município de Araraquara. O Mestre de 
Cerimônias, Senhor Wagner Luiz, convidou os vereadores eleitos, 
de forma individual e por ordem de votação no pleito de 15 de 
novembro de 2020, para adentrarem ao recinto e ocuparem seus 
lugares, em ordem proporcional à votação obtida . Constatou-se a 
presença de todos os vereadores eleitos, a saber: 1. THAINARA 
KAROLINE FARIA, filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT), 
eleita com 1.838 (mil oitocentos e trinta e oito votos), participante 
do pleito com o nome "Thainara Faria" e o número 13.016; 2. 
GERSON ROZA DE FREITAS, filiado ao Movimento Democrático 
Brasileiro (MDB), eleito com 1.729 (mil setecentos e vinte e nove) 
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votos, participante do pleito com o nome "Gerson da Farmácia" e o 
número 15.600; 3. RAFAEL BELLINATTI DE ANGELI, filiado ao 
Partido da Social Democracia Brasi leira (PSDB), eleito com 1.559 
(mil quinhentos e cinquenta e nove) votos, participante do pleito 
com o nome "Rafael de Angeli" e o número 45.777; 4. LUIZ 
CARLOS DE OLIVEIRA, filiado ao Patriota, eleito com 1.389 (mil 
trezentos e oitenta e nove) votos, participante do pleito com o nome 
"Carlão do Jóia" e o número 51.444; 5. EMANOEL SPONTON DO 
NASCIMENTO, filiado ao Progressistas, eleito com 1.388 (mil 
trezentos e oitenta e oito) votos, participante do pleito com o nome 
"Emanoel Sponton" e o número 11.456; 6. HUGO PEREIRA 
ADORNO, filiado ao Republicanos, eleito com 1.316 (mi l trezentos 
e dezesseis) votos, participante do pleito com o nome "Pastor 
Hugo" e o número 1 0.123; 7. LUNA AYAN MEYER, fil iada ao 
Partido Democrático Trabalhista (PDT), eleita com 1.264 (mil 
duzentos e sessenta e quatro) votos, participante do pleito com o 
nome "Luna Meyer" e o número 12.122; 8. ALUÍSIO AUGUSTO 
BRAZ, filiado ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), eleito 
com 1.247 (mil duzentos e quarenta e sete) votos, participante do 
pleito com o nome "Aluísio Boi" e o número 15.800; 9. JOÃO 
PAULO CLEMENTE JUNIOR, fi liado ao Partido da Social 
Democracia Brasileira (PSDB), eleito com 1.127 (mil cento e vinte 
e sete) votos, participante do pleito com o nome "João Clemente" e 
o número 45.345; 1 O. FILIPA BRUNELLI IANI , filiada ao Partido 
dos Trabalhadores (PT), eleita com 1.119 (mil cento e dezenove) 
votos, participante do pleito com o nome "Filipa Brunelli" e o número 
13.121; 11. GUILHERME SPADARI BIANCO, filiado ao Partido 
Comunista do Brasil (PC do B), eleito com 1.065 (mil e sessenta e 
cinco) votos, participante do pleito com o nome "Gui lherme Bianco" 
e o número 65.000; 12. EDISON JOSÉ SOARES, filiado ao 
Cidadania, eleito com 1.039 (mil e trinta e nove) votos, participante 
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do pleito com o nome "Edson Hei" e o número 23.888; 13. FLÁVIO 
HENRIQUE MARCHESE, filiado ao Patriota, eleito com 1.01 O (mil 
e dez) votos, participante do pleito com o nome "Marchese da 
Rádio" e o número 51.000; 14. PAULO FERNANDO PAES 
LANDIM, filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT), eleito com 979 
(novecentos e setenta e nove) votos, participante do pleito com o 
nome "Paulo Landim" e o número 13.600; 15. MARCOS CESAR 
GARRIDO, filiado ao Patriota, eleito com 901 (novecentos e um) 
votos, participante do pleito com o nome "Dr. Marcos Garrido" e o 
número 51.888; 16. FABIANA CRISTINA VIRGÍLIO, filiada ao 
Partido dos Trabalhadores (PT), eleita com 867 (oitocentos e 
sessenta e sete) votos, participante do pleito com o nome "Fabi 
Virgílio" e o número 13.613; 17. LUCAS MA TEUS GRECCO, filiado 
ao Partido Social Liberal (PSL), eleito com 620 (seiscentos e vinte) 
votos, participante do pleito com o nome "Lucas Grecco" e o 
número 17.123; 18. LINEU CARLOS DE ASSIS, filiado ao Pode, 
eleito com 595 (quinhentos e noventa e cinco) votos, participante 
do pleito com o nome "Lineu WL" e o número 19.019. Na 
sequência, o Mestre de Cerimônias convidou a Senhora Thainara 
Karoline Faria, mais votada entre os eleitos, para tomar assento à 
Mesa e assumir a Presidência da presente sessão. A Presidência 
então convidou a Senhora Filipa Brunelli lani para secretariar os 
trabalhos. A seguir, a Presidência, "SOB A PROTEÇÃO DE DEUS", 
deu por iniciados os trabalhos desta Sessão Solene de Instalação. 
Em seguida, foi executado o Hino Nacional e o Hino do município 
de Araraquara. Na sequência, a Presidência anunciou que os 
diplomas expedidos pela Justiça Eleitoral e as declarações de bens 
foram devidamente apresentadas pelos vereadores, Prefeito e Vice
Prefeito eleitos, bem como foi comprovada a desincompatibilização 
de cada um deles. A seguir, a Presidência prestou o seguinte 
compromisso: "Prometo cumprir a Constituição Federal, a 
Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, 
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desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo 
progresso do Município e o bem-estar de seu povo" . Cada vereador 
eleito, chamado nominalmente pela Senhora Secretária, respondeu, 
em pé e com o braço direito estendido, "Assim o prometo", e, em 
seguida, assinou o termo de posse, sendo declarado legalmente 
empossado no cargo de vereador. Na sequência, a Presidência 
designou os vereadores Luiz Carlos de Oliveira e Paulo Fernando 
Paes Landim para conduzirem ao recinto e ocuparem seus lugares 
o Senhor EDSON ANTÔNIO EDINHO DA SILVA, filiado ao Partido 
dos Trabalhadores (PT), e o Senhor DAMIANO BARBIERO NETO, 
filiado ao Progressistas, ambos os partidos integrantes da coligação 
"Cuidando de Araraquara", juntamente com as agremiações 
partidárias Partido Social Cristão (PSC), Partido Liberal (PL), 
Partido Social Democrático (PSD), Partido Comunista do Brasil (PC 
do 8) e Solidariedade, eleitos com 48.405 (quarenta e oito mil 
quatrocentos e cinco) votos, a fim de prestarem compromisso e 
tomarem posse nos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município 
de Araraquara, respectivamente. A seguir, os Senhores Edson 
Antônio Edinho da Silva e Damiano Barbiero Neto, individualmente, 
prestaram o seguinte compromisso: "Prometo cumprir a Constituição 
Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar 
as leis, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob a 
inspiração da democracia, da legalidade e da justiça" . Em seguida, 
ambos assinaram o termo de posse. A seguir, a Presidência declarou 
os senhores Edson Antônio Edinho da Silva e Damiano Barbiero Neto 
legalmente empossados nos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do 
Município de Araraquara, respectivamente. Na sequência, o Plenário 
aprovou solicitação da Senhora Presidente para que todos os eleitos 
fizessem uso da palavra, por 3 (três) minutos cada um. Logo após, 
fizeram uso da palavra os vereadores Lineu Carlos de Assis, Lucas 
Mateus Grecco, Fabiana Cristina Virgílio, Marcos Cesar Garrido, 
Paulo Fernando Paes Landim, Flávio Henrique Marchese, Edison 



5 

Ata da Sessão Solene de Instalação da 18a Legislatura da 
Câmara Municipal de Araraquara, realizada em 1° de janeiro 
de 2021, em sua sede, situada nesta cidade de Araraquara, 
no Palacete Vereador Carlos Alberto Manco. na Rua São 
Bento, n° 887 

José Soares, Guilherme Spadari Bianco, Filipa Brunell i lani, João 
Paulo Clemente Junior, Aluisio Augusto Braz, Lu na Ayan Meyer, Hugo 
Pereira Adorno, Emanoel Sponton do Nascimento, Luiz Carlos de 
Oliveira, Rafael Bellinatti de Angeli e Gerson Roza de Freitas, o Vice
Prefeito Damiano Barbiero Neto, o Prefeito Edson Antonio Edinho da 
Silva e a Vereadora Thainara Karoline Faria. Findos os 
pronunciamentos dos eleitos, os vereadores Luiz Carlos de Oliveira e 
Paulo Fernando Paes Landim conduziram o Prefeito e o Vice-Prefeito 
até a saída do recinto. Das 11 horas e 40 minutos até às 12 horas e 
6 minutos, houve um intervalo entre a posse e a eleição da Mesa. 
Reiniciados os trabalhos, foi feita chamada para verificação de 
presença. Em seguida, passou-se à eleição da MESA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ARARAQUARA para o período de 1° de janeiro de 
2021 a 31 de dezembro de 2022. A Presidência esclareceu que a 
eleição obedecerá às normas contidas no artigo 32 da Lei Orgânica 
do Município de Araraquara e nos artigos 16 a 19 do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Araraquara, realizada cargo a cargo, 
mediante chamada nominal, em ordem alfabética, obedecendo a 
seguinte ordem: Presidente, Vice-Presidente, 1° Secretário e 2° 
Secretário. A Presidência iniciou os trabalhos do presente item 
fazendo uma leitura do roteiro a ser seguido para realização da 
eleição. A Presidência solicitou aos interessados ao cargo de 
PRESIDENTE que se levantassem e fizessem sua declaração 
formal. Os vereador Aluisio Augusto Braz, Luna Ayan Meyer e 
Marcos Cesar Garrido levantaram-se e anunciaram sua 
candidatura à Presidência. Distribuídas as cédulas, a Presidência 
começou a chamada individual dos vereadores, para declaração de 
seu voto. Feita a apuração, a Presidência declarou a eleição do 
Vereador Aluisio Augusto Braz ao cargo de PRESIDENTE para 
o biênio 2021-2022. Fez uso da palavra o Presidente eleito para 
suas considerações. Seguiu-se à eleição do VICE-PRESIDENTE. 
A Presidência solicitou aos vereadores a declaração formal dos 
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interessados ao cargo. A Vereadora Thainara Karoline Faria 
levantou-se e anunciou sua candidatura à Vice-Presidência. 
Distribuídas as cédulas, a Presidência começou a chamada 
individual dos vereadores, para declaração de seu voto . Feita a 
apuração, a Presidência declarou a eleição da Vereadora Thainara 
Karoline Faria ao cargo de VICE-PRESIDENTE para o biênio 
2021-2022. Fez uso da palavra a Vice-Presidente eleita para suas 
considerações. Seguiu-se à eleição do 1° SECRETÁRIO. A 
Presidência solicitou aos vereadores a declaração formal dos 
interessados ao cargo. O Vereador Rafael Bellinatti de Angeli 
levantou-se e anunciou sua candidatura à 1 a Secretaria. 
Distribuídas as cédulas, a Presidência começou a chamada 
individual dos vereadores, para declaração de seu voto . Feita a 
apuração, a Presidência declarou a eleição do Vereador Rafael 
Bellinatti de Angeli ao cargo de 1° SECRETÁRIO para o biênio 
2021-2022. Fez uso da palavra o 1° Secretário eleito para suas 
considerações. Seguiu-se à eleição do 2° SECRETÁRIO. A 
Presidência solicitou aos vereadores a declaração formal dos 
interessados ao cargo. Os vereadores Flávio Henrique Marchese e 
Lucas Mateus Grecco levantaram-se e anunciaram sua 
candidatura à 2a Secretaria. Distribuídas as cédulas, a Presidência 
começou a chamada individual dos vereadores, para declaração de 
seu voto. Feita a apuração, o Senhor Presidente declarou a eleição, 
do Vereador Lucas Mateus Grecco ao cargo de 2° SECRETÁRIO 
para o biênio 2021-2022. Fez uso da palavra o 2° Secretário eleito 
para suas considerações. Confeccionados os respectivos mapas 
de apuração, a Presidência proclamou os eleitos: para 
PRESIDENTE: Vereador Aluisio Augusto Braz; para VICE
PRESIDENTE: Vereadora Thainara Karoline Faria; para 1° 
SECRETARIO: Vereador Rafael Bellinatti de Angeli; e para 2° 
SECRETARIO: Vereador Lucas Mateus Grecco, que obtiveram 
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ma1ona absoluta de votos dos membros da Câmara, conforme 
exigência da Lei Orgânica, sendo os eleitos imediatamente 
empossados em seus respectivos cargos, mediante a assinatura 
do respectivo termo de posse. Empossada a nova Mesa, a Senhora 
Presidente desta sessão convidou o Presidente eleito para que 
assumisse a Presidência. Nada mais havendo a ser tratado, a 
Presidência, "SOB A PROTEÇÃO DE DEUS", deu por encerrados 
os trabalhos às 12 horas e 40 minutos. Esta ata foi lavrada nos 
termos do artigo 156 do Regimento Interno da Câmara Municipal 
de Araraquara, anexo à Resolução n° 399, de 14 de novembro de 
2012. Todo o ocorrido nesta sessão está gravado em fita de vídeo 
e mídia de OVO- digital vídeo disk, devidamente catalogadas, que 
se tram arqu ivadas em local apropriado. Eu, 
-------#.~:......_ ________ , Secretária, assino a presente ata 

sidente dos trabalhos.=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/= 
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cretária 


