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Proposição Eletrônica nº 5686

OUTORGA O TÍTULO DE CIDADÃO BENEMÉRITO AO SENHOR
MAURÍCIO TONI

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS,  no uso de suas atribuições
legais e de conformidade com o que dispõe o Artigo 35, Inciso III, da Lei Orgânica do Município de
Assis, promulga o seguinte DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º Fica outorgado ao Senhor Maurício Toni o Título de Cidadão Benemérito de Assis.

Parágrafo Único.  O presente título é conferido ao homenageado, em reconhecimento aos relevantes
serviços que vem prestando à comunidade assisense.

Art. 2º A  entrega  do  Título,  objeto  deste  Decreto  Legislativo,  dar-se-á  em  Sessão  Solene  a  ser
determinada pela Presidência da Mesa.

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução deste Decreto Legislativo,  correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES, em 17 de junho de 2019.

DR. ERNESTO NÓBILE
Vereador - PRP 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O Vereador  que  abaixo  subscreve,  tem a  grata  satisfação  de  apresentar  à
consideração e deliberação do Augusto Plenário o presente Projeto de Decreto Legislativo, que
outorga o Título de Cidadão Benemérito de Assis ao Senhor Maurício Toni.

Maurício Toni nasceu em Assis, no dia 27 de julho de 1949, filho de Pedro Toni
e Leonor Paulon Toni (in memorian). Maurício possui 4 irmãos: Valdomiro (in memorian), Paulo
(in memorian), que foi casado com Sonia Castela Toni, com quem tem 2 filhas, Cristiane e
Juliane; Gilberto Toni, casado com Eva B. Toni (in memorian), com quem teve 3 filhos: Elaine,
Luciane e Leandro; por último a irmã Tereza Toni Fiorucci (in memorian), casada com Eugênio
A. Fiorucci, tendo 3 filhos: Edilene, Eliane e Elcio.

Mauricio Toni, uma das pessoas mais populares da cidade, tem o dom para
fazer o bem para o próximo, marca registrada em sua personalidade carismática e pessoa de
bom coração.

Maurício Toni trabalhou durante vários anos na Indústria de Móveis dos Irmãos
Nóbile, onde angariou grande número de amigos. Posteriormente, graças a sua capacidade de
aglutinar pessoas e de fazer o bem para o próximo, foi convidado pelo então prefeito eleito,
Reinaldo Antonio Silva e Lauro  Spera, para atuar no gabinete da Prefeitura, onde ficou por
seis anos, sendo quatro anos com Reinaldo Silva e dois anos com o Prefeito Lauro Spera.
Graças ao seu excelente trabalho que realizou, foi convidado pelo prefeito eleito José Santilli
Sobrinho  para  fazer  parte  de  sua  equipe  de  governo,  onde  teve  destacada  atuação  e
participação. Ficou seis anos juntamente com Santilli, subindo e descendo as escadarias do
Paço Municipal ao lado de seu segundo pai, Santilli Sobrinho, a quem nutria grande carinho e
gratidão.

Maurício Toni atendia a todos com bastante carinho e atenção e resolvia os
problemas, motivo pelo qual goza de grande prestígio e gratidão de milhares de pessoas de
Assis.
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Graças a sua atenção, conseguiu salvar muitas vidas, conseguindo internações
e cirurgias de emergência para centenas e centenas de pessoas, sempre contando com total
aval do prefeito Santilli  Sobrinho, que confiava muito em sua pessoa por saber tratar-se de
pessoa honesta e honrada.

No final do governo Santilli, Maurício Toni foi convidado pelo então Deputado
Federal José Anibal para atuar como seu assessor legislativo, ficando responsável em atender
23 cidades de nossa região.

Com a volta de Santilli à Prefeitura, no ano de 1992, novamente Maurício Toni
voltou  a  trabalhar  com o  Prefeito  Zeca  Santilli,  sendo  homem de  sua  extrema  confiança,
somente comparado a confiança em que depositava em Euclides Nóbile, o popular e saudoso
“Didão” (in memorian), que foi seu chefe de gabinete.

Graças a sua grande simpatia e capacidade, ganhou a simpatia do prefeito Dr.
Ézio Spera, que o convidou para atuar em sua administração durante os dois mandatos.

Embora aposentado, em 2015, Maurício continuou a trabalhar. Atualmente é o
responsável pelo Hipersaúde no Supermercado Avenida Max.

Recentemente, Maurício Toni passou por um grande susto, pois teve que se
submeter a cirurgia cardíaca na vizinha cidade de Marília, onde implantou ponte de safena.
Porém,  como  tudo  depende  da  vontade  de  Deus,  Maurício  se  recuperou  rapidamente  e
retornou ao trabalho.

Esse  breve  histórico  demonstra  o  desenvolvimento  na  vida  pessoal  e
profissional de nosso homenageado, que com certeza é merecedor das nossas mais sinceras
homenagens.

Desta  maneira,  com  esse  breve  relato,  entendemos  que  o  trabalho  deste
valoroso homem, Maurício Toni, deve ser reconhecido por esta Casa de Leis e por esta razão
é que estamos propondo aos nobres pares a aprovação deste Projeto, onde iremos declará-lo
Cidadão Benemérito de Assis.

SALA DAS SESSÕES, em  17 de junho de 2019.
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DR. ERNESTO NÓBILE
Vereador - PRP 

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 

Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/proposicao_validar e informe o

número de proposição 5686.
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