
ATA DA 10ª Sessão Ordinária, realizada aos 09 de abril de 2019. Presidente: LUAN 

DOS SANTOS ROSTIROLLA; 1º Secretário: CARLOS ALBERTO SARTORI. 2º 

Secretário: ANTONIO MARANGONI NETO. À Hora Regimental, 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, invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da 

presente Sessão, e dá inicio imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. A seguir, o Sr. 

Presidente solicita a Sra. Vereadora MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO para 

que da tribuna proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente 

comunica com profundo sentimento de pesar o falecimento do ex-presidente da 

Câmara Municipal, vereador Antônio Carlos Martins, na manhã desta segunda-feira, 

dia 8 de abril. Martins foi vereador durante a 6ª legislatura (1969/1973) e a 7ª 

legislatura (1973/1977), tendo presidido o Legislativo Municipal durante o biênio 

1975/1976. Antônio Carlos Martins também foi vice-prefeito de Itapira durante as 

gestões do então prefeito Antônio Hélio Nicolai, o Toninho Bellini (2005/2012). 

Informa, ainda, conforme Artigo 75º, § 4º do Regimento Interno, que deixa a palavra 

em aberta para os vereadores que queiram prestar homenagens póstumas ao Sr. 

Antônio Carlos Martins. A seguir, o Sr. Presidente diz o seguinte: "Boa noite a todos. 

Esta presidência entrou em contato com todos os vereadores na manhã de hoje. Em comum 

acordo foi proposto para que a sessão de hoje fosse encerrada em homenagem póstuma ao 

ex-presidente da Câmara, ex-vice-prefeito, Sr. Antonio Carlos Martins. Caso algum 

vereador queira fazer uso da palavra para prestar as últimas homenagens ao Sr. Antonio 

Carlos Martins, fiquem à vontade. Martins era um homem muito querido. Convivi com ele 

na época do Interact Club. Era uma pessoa íntegra na parte política. Tenho certeza que 

faleceu sem nenhum inimigo político. Ele somente possuía adversários políticos. Deixo 

registrado o meu profundo voto de pesar aos familiares e amigos do Martins. Obrigado.” A 

seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite a 

todos. Acho que é notório nos quatros cantos da cidade esse triste episódio. Vejo o lamento 

das pessoas. Foi uma pessoa que somente fez o bem para com o próximo. Lutou muito 

nessa vida e passou por muitos problemas de saúde. Foi um guerreiro. Lembro-me do Sr. 

Martins desde pequeno. Era amigo inseparável de meu pai. Muitas pessoas conheceram o 

Martins como vereador e prefeito desta cidade. Por onde ele passava sempre conquistava 

novos amigos. Nunca vi o Martins alterar a voz com alguém. Ele sempre foi um homem 

sereno. Ele foi o contador da loja de meu pai. Ele passava pela loja todos os dias. O Martins 

sempre foi uma pessoa marcante. Nos últimos 15 anos de sua vida ele passou por uma luta 

constante em relação a sua saúde. Homens como ele é muito difícil de achar nos dias atuais. 

Deixo meus pêsames aos familiares a amigos. Que Deus o receba de braços abertos... 

Aparte concedido ao Vereador Sr. Maurício Cassimiro de Lima: Tive a oportunidade de 

conhecer o Martins. Além de contador também era advogado. Por várias vezes acompanhei 

o Sr. Martins até o Kashiba. Realmente a sua integridade era o que mais me chamava a 

atenção. Era uma pessoa discreta e de atitudes corretas. Realmente era um exemplo de 



pessoa. Conversávamos sobre política e ele sempre me dizia que existiam lados diferentes, 

mas que sempre deveríamos lutar pelo povo. Que Deus conforte o coração de seus 

familiares, amigos e o receba nas portas do céu. Obrigado... Continuando o orador: Que o 

Sr. Martins seja exemplo para muitas pessoas. Obrigado.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Também queria 

externar meus sentimentos quanto ao falecimento do Sr. Martins. Ele construiu uma forte 

amizade junto a família Rotariana. Sempre empreendedor, ajudava nas campanhas e 

festividades. Ele conhecia o Rotary melhor do que ninguém. Sempre estive na casa dele 

buscando informações e conselhos. Tive a oportunidade de substituí-lo como juiz de paz. 

Durante todo esse período político nunca tivemos problemas com o Sr. Martins. O respeito 

sempre prevaleceu. Ele deixou um legado muito grande. Deixou bons frutos para a cidade. 

Levei a bandeira do Rotary com muito orgulho para cobrir o caixão em que ele estava. Foi 

um companheiro exemplar. Sempre estava presente nos momentos bons e ruins. Vai fazer 

muita falta nessa cidade. Itapira amanheceu entristecida. Para os rotarianos a cadeira dele 

jamais será comparada a outra. Sempre admirei o Sr. Martins como amigo e pessoa. Que 

Deus o receba de braços abertos. É uma perda irreparável para nós. Obrigado.” A seguir, 

faz uso da palavra o Vereador Sr. RAFAEL DONIZETE LOPES: “ANTÔNIO CARLOS 

MARTINS. Na data de ontem, Itapira perdeu um de seus filhos ilustres: ANTÔNIO 

CARLOS MARTINS. Ele faleceu quando contava 79 anos de idade. Nascido em 1º de 

Agosto de 1939, filho do casal Antônia Zibordi Martins e Carleto Martins, eram seus 

irmãos: José Francisco Martins (In Memoriam), que fora vereador em nossa edilidade, 

Antonieta, Amélia, Ana, e Silvia. Martins teve seus primeiros estudos no antigo grupo 

escolar Dr. Júlio Mesquita e depois dos 4 anos primários pode estudar na Escola Técnica de 

Comércio de nossa cidade, onde após seus estudos, formou-se contador, cargo que ele 

procurou desempenhar com honradez, quando muitas empresas comerciais e industriais 

puderam tê-lo como contador. Fundou um Escritório de Contabilidade que levou seu nome 

e que até os dias atuais ainda está em pleno funcionamento, sob a direção de seu genro 

Lorival Nascimento Junior que é casado com a Sra. Delegada Dra. Edna Elvira. Mariana é 

casada com Rafael Sieve Mariotoni que é Capitão das Forças Armadas do Brasil. Casado 

em primeira núpcias com Lázara Elvira Salgado Martins, o casal teve duas filhas: Edna 

Elvira e Mariana. Em segunda núpcias foi casado com a Sra. Ivone Alves, não tendo filhos. 

Como um bom aluno e um bom profissional, Antônio Carlos Martins, lecionou na mesma 

escola em que se formou, tornando-se um professor respeitado por seus alunos e colegas 

que também por lá lecionaram várias matérias. Tendo sido um bom itapirense, pode legar 

aos nossos munícipes uma folha corrida de bons trabalhos, quando exerceu a vereança na 6ª 

e 7ª Legislatura, tendo a honra de presidir o Poder Legislativo no biênio 1975-1976. Muito 

ponderado e ao mesmo tempo podendo legislar para que nossa cidade não se estagnasse no 

tempo, pode fazer com que as leis aprovadas se tornassem benesses para todos os 

contribuintes itapirenses. Como um bom vereador de atuação impecável, um caráter íntegro 

e justo, foi também aquele Vice-Prefeito, ao lado do ex-prefeito Antonio Hélio Nicolai 

(Toninho Bellini), cuja gestão fez com que a nossa cidade tivesse um destaque na regional 

da Baixa Mogiana. Além de contador, professor, advogado, vereador e vice-prefeito, 

Martins presidiu a OAB de nossa cidade, cujo trabalho ficou enaltecido pelos seus colegas 

de profissão, cujos registros estão nos anais daquela renomada Casa que também representa 



os causídicos de Itapira. Martins também pertenceu às fileiras do Rotary Clube de Itapira, 

onde chegara também à Presidência do Clube e em todas as gestões sempre estava atuante 

especialmente quando desempenhava como poucos o cargo de Protocolo da Presidência. 

Muito participativo e de uma animosidade sem limites, sempre alegre, contador de piadas, 

dispensava sorrisos por onde passou. Que o seu passamento fique registrado em Ata deste 

Poder Legislativo Itapirense, seus familiares sejam oficiados consentidas condolências pela 

perda irreparável de um cidadão que muito contribuiu para o progresso, engrandecimento e 

divulgação de nossa querida Itapira. Que a sua passagem pela face da Terra seja eternizada 

para sempre no Reino Celestial. Descanse em paz AMIGO e COMPANHEIRO. Que Deus 

o receba nas portas do Céu. RAFAEL DONIZETE LOPES.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. DIRCEU DE OLIVEIRA: “Boa noite a todos. Infelizmente a vida é essa, 

meus amigos. Caixão não tem gaveta. Não adianta acumularmos riqueza, passar por cima 

dos outros, além de outras coisas. Conheço o Martins desde pequeno. Já perdi muitos 

amigos nesta Casa. A idade chegará para todos. Deixo minhas condolências aos familiares 

e amigos do Martins. Que Deus conforte o coração de todos. É uma perda irreparável para 

Itapira.” (Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram transcritos em sua 

íntegra). Não havendo mais nenhum Vereador para fazer uso da palavra, esta presidência 

agradece a presença dos senhores vereadores, do público que prestigiou os trabalhos desta 

noite, da imprensa escrita e seus colaboradores, internautas, os funcionários da Casa, e 

declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, 

LAVROU-SE ESTA ATA.  


