
ATA DA 40ª Sessão Ordinária, realizada aos 19 de novembro 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. ANDRÉ LUIZ SIQUEIRA, ANTONIO 

MARANGONI NETO, CARLOS ALBERTO SARTORI, CÉSAR AUGUSTO DA SILVA, 

ELISABETH DONISETE MANOEL, FÁBIO GALVAO DOS SANTOS, LUAN DOS SANTOS 

ROSTIROLLA, MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO, MAURÍCIO CASSIMIRO DE 

LIMA e TIAGO FONTOLAN BATISTA. Ausente o vereador LUIS HERMÍNIO NICOLAI. O Sr. 

Presidente, invocando a proteção de Deus declara abertos os trabalhos da presente Sessão, e dá inicio 

imediato ao PEQUENO EXPEDIENTE. Não havendo nenhum inscrito para fazer uso da palavra o Sr. 

Presidente declara encerrado o pequeno expediente e passa de imediato ao 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 Senhor Presidente passa a leitura 

do seguinte documento: 1º) REQUERIMENTO Nº. 00453/2019.- Requer licença para tratamento de 

saúde. Autoria: Mino Nicolai. DESPACHO: APROVADO POR UNANIMIDADE. SS. "Vereador 

Antonio Caio", aos 19 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos Rostirolla - Presidente. A seguir, 

encontrando-se presente no recinto da Câmara, o 1º Suplente Sr. ANDRÉ SIQUEIRA, o Sr. Presidente 

convida-o a assumir a vaga verificada. Isto feito, o Sr. Presidente solicita ao Sr. 1º Secretário para que 

proceda a leitura das matérias constante do Expediente. 2º) Emenda Modificativa de nº. 001/2019.- 

Alteram-se dispositivos ao Projeto de Lei nº 76/2019 que "Estima a Receita e Fixa a Despesa para o 

Exercício Financeiro de 2020". Autoria: Professora Marisol. DESPACHO: ÀS COMISSÕES 

COMPETENTES. SS. "Vereador Antonio Caio", aos 19 de novembro de 2019. a) Luan dos Santos 

Rostirolla - Presidente. Isto feito, o Sr. Presidente em virtude do falecimento do Sr. João Domingos 

Fontolan e da Sra., Rosana Avelina Oliveira Preto da Silva, requer e a Casa aprova por unanimidade o 

encerramento da Sessão em homenagem póstuma aos falecidos. A seguir o Sr. Presidente solicita um 

minuto de silêncio em homenagem aos falecidos. Faz uso da palavra o Presidente LUAN DOS 

SANTOS ROSTIROLLA: "Perdemos esta semana duas pessoas ilustres de nossa cidade, uma delas 

avô do Vereador Tiago Fontolan, que Deus tenha o Sr. João celeiro, uma pessoa integra, séria, um pai 

para o Tiago. O sr. João esta em nossos corações, Tiago, quem o conheceu um pouco sabe da pessoa 

maravilhosa que ele é, uma pessoa muito especial, e ele estará acompanhado você neste restante de 

mandato. Também perdemos ainda a nossa grande amiga Rosana Preto. Rosana que esteve aqui na 

câmara com o pessoal da Associação Petala de Rosas, recebendo homenagem desta Casa. Então é o 

mínimo que esta Casa pode fazer no dia de hoje é encerrar os trabalhos para homenagear estas duas 

pessoas tão importante para nosso município. Pessoas que levaram a vida como ela deve ser levada 

com muita seriedade, alegre e responsabilidade. Que Deus acolha seu João e a Sra. Rosana e que eles 

continuem nos abençoando de lá de cima."  A seguir o Sr. Presidente passa a palavra aos Vereadores. 

Faz uso da palavra o vereador CARLOS ALBERTO SARTORI: “Boa noite a todos. Gostaria de falar 

dos falecimentos de pessoas que viveram, e fizeram o bem em nossa cidade. O Sr. João Seleiro, foi um 

homem que esteve há anos como presidentes do Lar Espírita Gracinda Batista, tendo sempre boas 

iniciativas em prol aquela instituição, e também me lembro das barracas na Festa de Maio que ele 

participava, e que era para arrecadar fundos. E com sua bondade, caráter, lhaneza, pode proporcionar ás 

crianças daquela instituição uma vida melhor, tendo ensino, educação, sendo uma verdadeira 

continuação de suas casas. Tive a oportunidade de conhecê-lo, e ter sua amizade, pois, desde criança eu 

ia á selaria procurar os seus serviços, e também através dos trabalhos sociais que ele realizava. Teve 

sua passagem na terra, e deixou marcas indeléveis. Tiago, você foi privilegiado de ter tido ele como o 

seu avô, ele sempre foi uma pessoa que estendeu suas mãos ao próximo. Isso é importante falar, porque 

as pessoas passam pela vida, levam um pouco de nós, e deixam um pouco de si. Assim como a Rosana, 

que foi uma professora dedicada, diretora de uma escola, uma pessoa que tinha e tenho admiração. 

Sempre foi uma pessoa amável, e estava se recuperando dessa triste doença, mas sempre levando amor 

e carinho ao próximo. Quem acompanha um pouco da Associação Pétalas de Rosas, sabe o quanto ela 

foi importante para essas mulheres que estão em fase de recuperação. Sempre acompanhou as pessoas 

no médico, buscava recursos para servir essas pessoas nesses momentos tão difíceis. Mesmo diante 

dessa enfermidade, sempre teve alto astral, e nunca reclamou de nada, falava que estava bem, que iria 

começar uma nova fase do tratamento, agradecia a Deus, e que estava se recuperando. Tivemos a 

caminhada, e logo em seguida ela participou de um jantar no Rotary, onde fizemos uma ação 

beneficente para darmos um recurso que foi destinado á Associação Pétalas de Rosas, e ela estava 

muito alegre, solicita, e com muitos Projetos de vida, mas Deus nesse momento tinha outro Projeto 

para ela. E nós como filhos de Deus, sabemos que não somos nada para duvidar ou olvidar os desígnios 

de Deus. Nós estamos aqui em uma passagem, onde passamos, e devemos fazer o melhor daquilo que 

podemos fazer. E temos o Sr. João e a Sra. Rosana, que passaram e fizeram o bem pela vida, e 

deixaram marcas boas para servir ao próximo. Gostaria de deixar o meu abraço aos familiares, pois, 

ambos eram pessoas queridas, e jamais serão esquecidos. “Muito obrigado.” Faz uso da palavra o 

vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite a todos. Gostaria de registrar, e pedir á você 

Tiago, que transmita aos seus familiares os meus pêsames pelo falecimento do seu avô. Também tive a 



honra de conviver cinco anos com você, mas principalmente com os seus avós, que sempre foram 

prestativos com as pessoas. Mande um abraço para a sua avó, e assim que der passarei lá para dar um 

abraço nela, e a todos os familiares, que são pessoas que tenho muito carinho. Ele deixará muitas 

saudades, foi uma pessoa para seguirmos como exemplo, e tenho certeza que você irá segui-lo. 

Também gostaria de deixar os meus sentimentos aos familiares da Rosana, que foi uma pessoa que 

sempre se dedicou ao próximo, lutou, foi guerreira, e também foi um exemplo á ser seguido, mas Deus 

quis assim. Que Deus conforte os seus familiares. Obrigado.” Faz uso da palavra o vereador TIAGO 

FONTOLAN BATISTA: “Boa noite a todos. Ainda sobre anestesia do ultimo sábado Senhor 

Presidente, ontem a noite fomos pegos de surpresa com a noticia do falecimento da Rosana. E hoje 

estando lá, eu tenho certeza que Nossa Senhora veio pessoalmente acolhe-la por tudo oque ela fez. A 

Rosana foi professora, diretora, presidente, e nós não temos como mensurar a quantidade de vidas que 

ela salvou. Quantas famílias ela ajudou desde que ela resolveu ser uma educadora. Deixo os meus 

sentimentos aos seus familiares, e que Deus possa conforta-los. Tudo oque ela construiu, traz o 

conforto á família. E com relação ao Sr. João Seleiro, que eu consiga na vida, ser dez por cento do que 

ele foi para a nossa família, e se eu conseguir serei um homem feliz. Obrigado senhores vereadores.” 

Esgotado o tempo regimental da Sessão,  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. 
 


