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Assunto: manifesta pesar pelo falecimento do Dr. Círio Jorge Aranda Machado,
advogado no município de Itapoá.

A Câmara Municipal de Itapoá manifesta seu profundo pesar pela morte do Dr.
Círio Jorge Aranda Machado, falecido aos 04 dias do mês de maio de 2013, em Joinville/SC.
Nascido aos 26 dias do mês de julho de 1958, natural de Santiago/RS, residiu em
Itapoá por mais de 10 (dez) anos.
Círio faleceu no último dia 04 de maio, deixando uma filha, irmãos, sobrinhos e
inúmeros amigos, restando grande vazio e imensa gratidão àqueles que eram de seu convívio.
Durante os anos em que residiu em Itapoá, Dr. Círio atendia a todos com
imparcial igualdade e solidariedade, sem distinção de classe social, econômica, política ou
cultural, sendo considerado por muitos um querido amigo.
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Espirituoso, com um constante sorriso nos lábios e irradiando alegria. Era assim
que Círio levava a sua vida, mesmo nos últimos meses, quando seus problemas de saúde se
agravaram. Nem em meio às dificuldades Círio se abatia, tendo sempre uma palavra de fé e
esperança para dar a quem precisasse.
Durante muitos anos exerceu a função de enfermeiro, tendo mudado para a área
jurídica no ano de 1995, quando concluiu o curso de Direito na Universidade Luterana do Brasil,
em Canoas/RS, e passou a exercer a função de advogado.
Foi Procurador desta Casa Legislativa nos anos de 2010 e 2011, tendo contribuído
de maneira ímpar com os trabalhos do Poder Legislativo, sempre agindo com integridade e
honestidade.
Era, Círio, uma das ilustres pessoas que proporcionaram grande bem à nossa
Itapoá e à nossa gente.
É, pois, justa a homenagem póstuma desta Casa, representante do povo, a um
cidadão que está a merecer a saudade da comunidade que ele tanto serviu.
Transmitase o teor desta à família enlutada.
É a Moção.
Câmara Municipal de Itapoá, em 10 de maio de 2013.
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