
ATA DA 22ª Sessão Ordinária, realizada aos 30 de junho de 2020. 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, ELISABETH DONISETE MANOEL, FÁBIO GALVAO 

DOS SANTOS, LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA, LUIS HERMÍNIO NICOLAI, 

MARISOL DE FATIMA GARCIA RAPOSO, MAURÍCIO CASSIMIRO DE LIMA e 

TIAGO FONTOLAN BATISTA. Ausente o vereador CÉSAR AUGUSTO DA SILVA. O Sr. 

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

solicitando a Vereadora PROFESSORA MARISOL, para que da tribuna proceda a leitura de um 

trecho da Bíblia Sagrada. A seguir, pela ordem o vereador Fábio Galvão dos Santos: "Gostaria nos 

termos do § 6º, artigo 67, do Regimento Interno, da nossa Câmara. Requerer que seja suspenso os 

trabalhos da presente sessão devido ao falecimento do nosso saudoso ex-vereador Jurandir Benedito 

Siqueira." O Sr. Presidente coloca em votação o requerimento do nobre vereador, que é aprovado 

por unanimidade pela Casa. A seguir, o Sr. Presidente antes de encerrar os trabalhos deixa a 

Tribuna Livre para que quem queira, possa prestar homenagem póstuma, ao Sr. Jurandir Benedito 

Siqueira. A seguir, faz uso da palavra o vereador FÁBIO GALVÃO DOS SANTOS: “Boa noite a 

todos. É hoje, com grande tristeza que estamos aqui, suspendendo os trabalhos, por força do 

falecimento do senhor Jurandir Benedito Siqueira, bem mais conhecido na nossa cidade como Cabo 

Siqueira. Como o nosso presidente já falou, ele chegou a ser primeiramente suplente e depois foi 

vereador eleito em nossa cidade, onde prestou os seus trabalhos, tanto como um excelente policial 

militar, que a maioria da cidade conheceu, bem como vereador. Tio do nosso ilustre colega suplente 

de vereador, o André Siqueira, onde venho aqui, em nome do André passar para toda a família meu 

peso de pesar, e que Deus conforte toda a família. Muito obrigado presidente. Boa noite.” A seguir, 

faz uso da palavra o vereador MINO NICOLAI: “Boa noite a todos. Eu acho que é mais para 

reforçar as palavras do nosso líder, Galvão, quero também aqui deixar a homenagem a toda família 

Siqueira, né, que o nosso Cabo Siqueira, que nos deixou. E, foi há um bom tempo atrás, onde essa 

Câmara tinha 17 vereadores, a batalha aqui era assídua, e ele exerceu como militar, na área de 

segurança, e era muito amigo na vida pessoal da gente, né? Então eu não poderia deixar de prestar 

aqui uma homenagem ao Cabo Siqueira, e deixar aqui o nosso abraço fraterno, ao nosso 

companheiro André Siqueira, que já assumiu aqui por várias vezes como vereador, que ele é o 

suplente do nosso partido, do PSL, e à família toda estender o nosso sentimento, e dizer que é uma 

perda muito grande, e acho que, com certeza, a gente que convivia um pouco mais sabia como ele 

era prestativo e como era companheiro. Eu particularmente, sempre encontrava com ele aos finais 

de semana, os irmãos né, os irmãos Siqueira, que aliás, são vários irmãos Siqueira, todos eles da 

família, e sempre participamos de noivado, casamento da família, então a gente sabe que é uma 

perda muito grande. Então deixo aqui o abraço a toda a família Siqueira, e que o nosso Cabo 

Siqueira esteja lá e amparado por Deus e pela Virgem Maria, descansando em paz. Obrigado. Boa 

noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o vereador LUAN DOS SANTOS ROSTIROLLA: 

“Boa noite a todos. Essa presidência também presta homenagem ao ex-vereador, Cabo Siqueira, 

como já dito, tio do vereador e presidente do PSL de nossa cidade. Realmente é uma perda muito 

grande para Itapira, pessoa muito querida, prestativa. Mas a vida é assim né? A vida nos traz às 

vezes notícias alegres, tristes, mas que Deus abençoe aonde quer que esteja o Cabo Siqueira, Deus 

abençoe sua família, família Siqueira de Itapira, e que essa Câmara presta uma grande homenagem 

a ele, que foi vereador, combateu o bom combate aqui nesta Câmara Municipal, e que Deus 

abençoe, onde quer que esteja, ele e toda sua família. Obrigado a todos. Boa noite.” Não havendo 

mais nenhum vereador para fazer uso da palavra o Sr. Presidente agradece a presença dos senhores 

vereadores, 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. 


