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MOÇÃO DE PESAR Nº 018/2021 

DE 25/10/2021 

 

AUTORES VEREADORES: MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU, RODRIGO 

CATELANI, GUILHERME, MATEUS APARECIDO LIMA, FRANCISCO DE 

BARROS, ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA, MARIO SILVA, SIVAL 

e EDIMILSON MARANI.            

Dispõe sobre a Moção de 

Pesar em decorrência do 

falecimento do Senhor 

Doutor OSWALDO MARGIONTE, 

ex-vereador do município 

de Santa Lúcia/SP.   

    Câmara Municipal de Vereadores de Santa lúcia, 

Estado de São Paulo, por intermédio dos seus legítimos 

representantes, manifestam profundo pesar pelo fale-

cimento do Senhor Doutor OSWALDO MARGIONTE, ex-vereador 

do município de Santa Lúcia, ocorrido no dia 25 de Outubro 

de 2021, na cidade de Santa Lúcia/SP. 

    OSWALDO MARGIONTE, nasceu em 27/06/1939, no 

município de Santa Lúcia-SP, é filho de Alberto Margionte 

e Brígida c. Margionte. Foi casado com a CERES MARGIONTE, 

com quem teve 02 (dois) filhos: MAURICIO MARGIONTE e 

LUCIANO MARGIONTE;      

    OSWALDO MARGIONTE, carinhosamente conhecido 

como Doutor Vadinho, por ser uma pessoa respeitada por 

todos e muito querido dos amigos;  
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   Estreou na vida política com 30 anos de idade, 

ocupando o cargo de Vice-Prefeito Municipal de Santa 

Lúcia, no período 01/02/1969 a 30/01/1973, tendo ocupado 

o cargo de Prefeito Municipal no período 14/03/1971 a 

14/05/1971, na gestão do Ex-Prefeito ALPHEU BENEDITO DE 

FIGUEIREDO; 

 Foi vereador nesta Casa de Leis na 6ª Legis-

latura, período de 1983 a 1988, 7ª Legislatura, período 

de 1989 a 1992, 7ª Legislatura, período de 1993 a 1996 

e 14ª Legislatura, período de 2017 a 2020;  

 Exerceu o cargo de Presidente do Legislativo 

Municipal por dois biênios, sendo o período de 1989 a 1990 

e de 1995 a 1996, sempre prestando relevantes serviços 

a esta Casa de Leis;  

    Soube, ainda, usar eficazmente seu carisma, para 

que com seu jeito de ser conquistasse muitas amizades. 

Assim, preencheu meritoriamente sua estada entre nós, 

conquistando admiração e respeito entre os nossos mu-

nícipes, que reconheceram-no pelo ser humano que sempre 

foi, pelo dinamismo e amor que impunha às suas tarefas, 

desde àquelas que desempenhou como Delegado de Polícia 

Civil e de representante político desta terra; 

     Foi em primeiro lugar um amigo dos amigos. 

Doutor Oswaldo Margionte, era um político que sempre 

procurou guiar-se pelo que julgava ser o interesse 

público. Não tinha receio de falar e de buscar o en-

tendimento que fosse salutar para todos, bem como, para 

uma boa convivência e relação política entre os demais 

colegas do Poder Legislativo. 
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     Vivemos um momento de saudades que não deve ser 

ofuscado pela amargura, pois há de prevalecer o sen-

timento que plantou na trajetória da sua estrada, pelos 

serviços prestados e pelas muitas amizades que con-

quistou, na competência que sempre dedicou aos seus 

planos e no seu jeito sensato de encarar o dia-a-dia;  

     Assim, justificou-se pelo exemplo de vida e se 

manterá harmoniosamente preservado em nossa memória; 

     Neste momento de tristeza, abraçamos sua fa-

mília e rendemos as nossas homenagens ao ex-vereador e 

ente querido OSWALDO MARGIONTE, pela sua dedicação como 

homem público e por ter conquistado o respeito e admiração 

do nosso povo, bem como, de todas as pessoas que con-

viveram com ele; 

     Hoje, não o temos mais entre nós, sobra-nos o 

registro da gratidão, do respeito e da admiração pela 

figura de um amigo, pai de família exemplar e de homem 

público que angariou a simpatia junto à população 

Santa-Luciense; 

     É certo que deixará saudades, mas a essência da 

sua passagem se manterá firme e viva no livro da vida que 

escreveu, contribuindo para valorizar a missão que nos 

fora confiada por Deus. 

     Por fim, o Poder Legislativo Municipal de Santa 

Lúcia, através de seus representantes, vem a público 

reconhecer a importância do Doutor OSWALDO MARGIONTE, 

para este município e prestar suas homenagens a este 

grande homem público e político, devido a sua contri-

buição em prol do desenvolvimento de Santa Lúcia. 
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          Ante o exposto, e atendidas as formalidades 

regimentais, e depois de ouvido o douto plenário, RE-

QUEREMOS que fique constando nos anais dessa Casa de Leis, 

a presente Moção de Pesar pelo falecimento do Doutor 

OSWALDO MARGIONTE, ex-vereador do município de Santa 

Lúcia/SP; 

      Que se dê ciência da presente MOÇÃO DE PESAR   

aos familiares, esposa, filhos, noras, netos e netas, 

amigos, a quem expressamos as nossas sinceras condo-

lências.  

      Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 

25 de Outubro de 2021. 

 

 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU RODRIGO CATELANI 

VEREADOR      VEREADR 

 

 

 

GUILHERME      MATEUS APARECIDO LIMA 

VEREADOR      VEREADOR  

 

 

 

FRANCISCO DE BARROS   MARIO SILVA 

VEREADO      VEREADOR 

 

 

 

ISRAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA SIVAL  

VERADOR      VEREADOR 

 

 

 

EDIMILSON MARANI 
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