
ATA DA 30ª Sessão Ordinária, realizada aos 11 de setembro de 2012. Presidente: 

MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO; 1º Secretário: LUIS HERMÍNIO 

NICOLAI. 2º Secretário: ANTONIO ORCINI. À Hora Regimental, verificando-se pelo 

"Livro de Chamada", haver número legal, estando presentes os Vereadores Srs. ANTONIO 

ORCINI, CARLOS ALBERTO SARTORI, CLÉBER JOÃO DA SILVA BORGES, 

DÉCIO DA ROCHA CARVALHO, LUIS HENRIQUE FERRARINI, LUIS 

HERMÍNIO NICOLAI, MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO, MAURO 

ANTONIO MORENO e RODNEI SEMOLINI. Ausente a Vereadora Sra. SÔNIA DE 

FÁTIMA CALIDONE DOS SANTOS. A seguir, o Sr. Presidente suspende o Pequeno 

Expediente, conforme Regimento Interno, e deixa a palavra em aberta para os vereadores que 

queiram prestar homenagens póstumas ao Sr. Vladimir Siqueira. A seguir, faz uso da palavra 

o Vereador Sr. DÉCIO DA ROCHA CARVALHO: “Senhor presidente, senhores 

vereadores, público presente, imprensa, boa noite. Realmente a nossa cidade ficou em luto 

devido a morte de nosso Comendador Vladimir Siqueira. Foi um grande amigo meu, sendo 

que já trabalhamos juntos no passado. Ele prestou grandes serviços para a nossa comunidade. 

Era muito difícil o Vladimir Siqueira rejeitar alguma solicitação que beneficiasse as pessoas 

menos favorecidas. No ano de 2001 ocorreu um fato muito interessante. Lembro-me que 

tínhamos plantado em uma várzea e a nossa bomba d'água tinha queimado. Na época era 

muito difícil encontrar uma bomba d'água, de imediato, para substituir o equipamento 

danificado. No período da tarde o Badalo, um grande amigo de seu Vladimir, esteve no local e 

acabei contando o problema a ele. Ele me disse o seguinte: 'Amanhã cedo vamos até a cidade. 

Vou te levar até um amigo.' No outro dia fui levado até o Sr. Vladimir Siqueira e o mesmo 

não somente emprestou, mas também doou uma bomba d'água para nós. Caso não 

irrigássemos dentro de dois dias, acredito que perderíamos toda a plantação. Na época a seca 

estava muito rigorosa e a bomba d'água era de fundamental importância para a plantação. 

Esse é apenas um de muitos favores que o Sr. Vladimir Siqueira atendeu. Para mim ele foi um 

grande companheiro político, pois toda vez que precisei ele acabou me ajudando. Realmente é 

muito difícil essa situação. Cabe ressaltar que ele deixou um grande patrimônio para a nossa 

cidade, além de muitos empregos. Boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra a Vereador 

Sr. MANOEL DE ALVÁRIO MARQUES FILHO: “Senhor presidente, nobres colegas, 

público presente, boa noite. Particularmente é muito fácil e difícil falar sobre o Sr. Vladimir 

ao mesmo tempo. Tive dois irmãos que trabalharam com o Sr. Vladimir Siqueira por mais de 

20 anos. Possuímos um laço de amizade concretizado há muito tempo. Quando estive presente 

em seu velório constatei que ele era muito querido em nossa cidade. Muitas pessoas de vários 

seguimentos estiveram presentes no velório. O Sr. Vladimir sempre ajudou as pessoas e várias 

entidades. Então, acredito que é uma enorme perda para a nossa cidade. É uma pessoa que 

sempre será lembrada por todos. Essa situação ficou constatada durante o velório que ocorreu 

na própria empresa. Somente desejo a todos os familiares as minhas mais sinceras 

condolências e que Deus realmente conforte o coração de cada um deles. É muito difícil esse 

tipo de situação. Deus sabe o que faz. O Sr. Vladimir não estava muito bem de saúde, mas 

viveu muito bem durante o tempo em que esteve presente entre os familiares e amigos. Que 

Deus o conserve ao seu lado e conforte os corações de seus familiares. Muito obrigado e boa 

noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. ANTONIO ORCINI: “Senhor 

presidente, senhores vereadores, amigos presentes, imprensa escrita e falada, boa noite. 

Somente gostaria de falar alguns minutos, pois não sou muito bom com as palavras para 

expressar os meus sentimentos em relação a enorme perda que a nossa cidade sofreu. Possuo 

um enorme carinho pelo Comendador Vladimir Siqueira. Quando ele foi eleito vice- prefeito 

de nossa cidade possuí a enorme honra de ser o presidente desta Casa Legislativa. Tinha uma 



grande amizade com o Sr. Vladimir. Lembro-me de muitas viagens que fizemos juntos. Tive 

um enorme contato com o Sr. Vladimir na época. Senti muita dor devido ao seu falecimento 

como senti quando perdi meus pais. Participamos de vários congressos em relação aos 

problemas da cana, além de outras situações. Acredito que aprendemos muito com esse 

convívio. Ele era uma pessoa maravilhosa. Lembro-me que na eleição passada ele fez um 

grande papel que marcou ainda mais a nossa grande amizade. Fui até a Imbil entregar o meu 

material. Quando cheguei na portaria o rapaz me disse o seguinte: 'Você deve ficar no portão 

do lado de fora. Você não pode entrar.' É lógico que obedeci. Lembro-me que comecei a 

entregar o meu material e o Sr. Vladimir estava chegando. Ele parou, abriu o vidro do veículo 

e disse o seguinte: 'O que você está fazendo?' Respondi que estava apenas entregando o meu 

material. Ele perguntou o motivo pelo qual eu não havia entrado na empresa. Respondi que 

não deixaram entrar na empresa. Após essa situação ele deu uma bronca no porteiro. Disse a 

ele que a bronca no porteiro não era necessária, pois ele apenas estava cumprindo ordens. 

Logo após essa situação ele acabou me levando dentro da empresa, me deu café, água e me 

levou até os funcionários. Esse carinho marcou para sempre a nossa grande amizade que já 

tínhamos. Ele mostrou um grande respeito e carinho para com a minha pessoa. Quando 

perdemos pessoas como esse tipo de homem, acredito que a tristeza e a saudade é enorme. É 

um grande homem que não falava besteira na política. Participamos de muitas reuniões juntos. 

Aprendi muito com o Sr. Vladimir Siqueira no período em que era presidente desta Casa. 

Desejo todos os meus sentimentos aos familiares e amigos do Sr. Vladimir. O Sr. Vladimir 

Siqueira foi um grande homem. Também gostaria de deixar registrado as minhas condolências 

ao povo dessa cidade, pois acredito que Itapira sofreu uma grande perda. Boa noite a todos.” 

A seguir, faz uso da palavra o Vereador Sr. CARLOS ALBERTO SARTORI: “Senhor 

presidente, demais vereadores, público presente, internautas, boa noite. Faço uso da tribuna 

para também falar a respeito do falecimento do grande empresário de nossa cidade, Sr. 

Vladimir Siqueira. Gostaria de deixar registrado os meus sentimentos aos familiares e amigos 

do Sr. Vladimir Siqueira. Itapira ficou muito entristecida com a morte desse grande 

empresário. Há muitos anos o Sr. Vladimir batalhou como empresário, político e 

presidente-diretor de entidade filantrópica. É uma enorme tristeza, pois Itapira perdeu uma 

grande pessoa que atuava no meio político e empresarial de nossa cidade. É cidadão exemplar 

de nossa cidade. Muitos postos de emprego disponibilizados a população de Itapira foi 

idealizado através do Sr. Vladimir Siqueira. Itapira está muito triste. Em nome do povo de 

Itapira, gostaria de deixar registrado os meus sentimentos direcionados aos familiares do Sr. 

Vladimir. Devemos guardar em nossos corações os exemplos deixados pelo Sr. Vladimir 

Siqueira. Desse modo, acredito que esses ensinamentos servirão de exemplo para as futuras 

gerações. É muito importante essa situação. Deixo registrado as minhas condolências a todos 

os familiares e amigos do Sr. Vladimir. Boa noite a todos.” A seguir, faz uso da palavra o 

Vereador Sr. LUIS HERMÍNIO NICOLAI: “Boa noite senhor presidente, senhores 

vereadores, funcionários desta Casa, imprensa. Como vários vereadores deixaram registrado 

seus sentimentos, acredito que também não poderia deixar de vir a esta tribuna para deixar 

registrado os meus sentimentos devido a morte do Sr. Vladimir Siqueira. Realmente, além de 

um grande empresário de nossa cidade, acredito que sempre foi um grande companheiro. 

Além de ser um grande empresário, acredito que o Sr. Vladimir era uma pessoa que possuía 

muitas qualidades. Cabe ressaltar que ele também foi um grande pecuarista e agricultor de 

extrema importância para a nossa cidade. Realmente lamentamos muito devido a essa enorme 

perda para a nossa cidade. Os familiares devem possuir muita força, pois foi deixado a todos 

eles a função de continuar um grande trabalho. O senhor Vladimir Siqueira levantou o nome 

de várias empresas. Atualmente Itapira possui uma empresa de grande porte. Antes de ler a 



carta do senhor prefeito, gostaria de dizer que essa semana foi muita trágica para a nossa 

cidade. Além do falecimento do Sr. Vladimir, gostaria de dizer que também perdemos o 

Edson Martins, o Sr. Rogério Guerreiro, além de outras 24 pessoas. Com certeza essa semana 

ficará marcada na história de nossa cidade. Realmente peço a Deus que ilumine todas essas 

famílias. Acredito que todos passarão por essa situação algum dia na vida. Lamento muito por 

todas essas famílias que perderam seus entes queridos. Como representante e líder do governo 

nesta Casa, gostaria de ler a carta do senhor prefeito municipal: 'Itapira, 11 de setembro de 

2012. Ofício 136/2012. Senhor presidente. Itapira perdeu, consternada neste final de semana, 

o empresário Vladimir Siqueira que despontou entre os mais importantes de nosso município 

graças a sua inventividade, seu espírito empreendedor e a sua participação comunitária. 

Vereador e vice-prefeito, também foi um exemplo de homem público, além de pai dedicado e 

amoroso. Graças ao talento empresarial de do Sr. Vladimir Siqueira Itapira conta atualmente 

com a Imbil, Imbilinox e Imbil Clydeunion resultante de uma parceria internacional que leva 

o nome de Itapira a Europa e a outros mercados mundiais. O conjunto das três empresas 

aliado aos parceiros que mantém na cidade representa para Itapira um grande volume de 

empregos e renda. Por estas razões tomamos a liberdade de sugerir a vossa senhoria que 

considere o nome do Comendador Vladimir Siqueira para nomear a nova escola do SESI que 

está sendo erguida em Itapira, coincidentemente ao lado da sede das empresas fundada por 

ele. Acreditamos que a nomeação, além de uma justa homenagem, servirá também como 

referencial e modelo para os alunos que frequentarão aquela escola que já é orgulho para 

todos itapirenses. Certo da atenção de vossa senhoria, agradecemos antecipadamente e 

subscrevemos. Atenciosamente, Antonio Hélio Nicolai. Prefeito municipal. Protocolado em 

11 de setembro de 2012, às 13:00 horas e assinado pelo senhor Paulo Skaf, presidente da 

FIESP do Estado de São Paulo.' Então, o prefeito solicitou a mim para que transmitisse em 

nome da Prefeitura Municipal e todos itapirenses a respectiva mensagem. Às vezes, não sendo 

uma regra, acredito que a sugestão é plausível. Com certeza ficará muito bem o seu nome em 

uma obra tão grandiosa. Realmente trago as palavras e os sentimentos do senhor prefeito 

municipal. Tomara que esta sugestão seja acatada. Seria uma homenagem muito justa. 

Obrigado e boa noite a todos.” Não havendo mais nenhum vereador querendo fazer uso da 

palavra, o Sr. Presidente, Manoel de Alvário Marques Filho, a requerimento do Vereador Luis 

Hermínio Nicolai, aprovado por unanimidade pelos membros da Casa, dá por encerrado os 

trabalhos legislativos da presente Sessão, em homenagem póstuma ao empresário, 

diretor-presidente e fundador do Grupo Imbil, comendador Vladimir Siqueira, ressaltando que 

o saudoso homenageado integrou este colegiado na sua 6ª Legislatura, entre 1969 a 1972, 

exercendo com dignidade e descortínio o cargo de representante do povo itapirense nesta Casa 

de Leis, honrando e valorizando a instituição Câmara Municipal de Itapira com sua atuação 

firme e eficaz em defesa dos legítimos interesses do município e seus habitantes, tendo sido 

vice-prefeito na gestão do então Prefeito José Roberto Barros Munhoz, entre os anos de 1989 

a 1992, período em que assumiu por algumas vezes o cargo de Prefeito em virtude de 

afastamento do titular. Nota: Todos os pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram 

transcritos em sua íntegra). A seguir, esta presidência agradece a presença dos senhores 

vereadores, do público que prestigiou os trabalhos desta noite, da imprensa escrita, a Rádio 

Clube de Itapira e seus colaboradores, internautas, os funcionários da Casa, e declaro 

encerrado os trabalhos da presente sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE ESTA 

ATA. 


