
 
Lei 758/02, de 30 de outubro de 2002 

 
 

“Dá a denominação ao Ginásio Poliesportivo de Divisa Nova 
 e dá outras providências” 

 
 
 

   A Câmara Municipal de Divisa Nova - MG, por seus 
representantes legais, aprovou e eu, ANTONIO CESAR SIQUEIRA, Prefeito 
Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 

   Art. 1º - Fica o Ginásio Poliesportivo, situado neste Município, à 

Av. Pe. Canton, 190, denominado “GINÁSIO POLIESPORTIVO JOSÉ ROBERTO 

SIQUEIRA CÉSAR”. 

 

    Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

   Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e a execução 

da presente Lei pertencer, que a cumpra e a faça cumprir, tão inteiramente como nela 

se contém. 

 

     

 
Divisa Nova, 30 de outubro de 2002. 

 
 
 
 

ANTONIO CESAR SIQUEIRA 
Prefeito Municipal 

 



 
BIOGRAFIA 

 
 

    JOSÉ ROBERTO SIQUEIRA CÉSAR, brasileiro, natural de 
Divisa Nova – MG, nascido em 30/03/1945, filho de Geraldo Romão Siqueira e 
Maria Eunice Siqueira César. 
 
   Iniciou seus estudos no Grupo Escolar de Divisa Nova, 
passando depois ao Colégio Marista de Poços de Caldas, onde concluiu o 1º grau, 
em dezembro de 1961. Cursou o científico no Colégio Marconi, de Belo Horizonte e 
formou-se em medicina veterinária pela UFMG – Universidade Federal de Minas 
Gerais, em 1968. 
 
    Como funcionário do Ministério da Agricultura, ocupando a 
função de Chefe de Representação do Ministério da Agricultura em Teófilo Otoni – 
MG, sempre procurou desempenhar suas funções com amor e dedicação, 
colocando em benefício da comunidade seus conhecimentos adquiridos durante sua 
formação profissional. 
 
   Prestou serviços como procurador do Município de Divisa Nova 
em Belo Horizonte como voluntário no mandato do então Prefeito Municipal José 
Silvestre Bastos. 
 
    Dedicou sua vida à formação profissional para melhor 
desempenhar suas funções e engrandecer o nome de nosso Município, sua terra 
natal. Dentre os muitos cursos realizados na UFMG, podemos relacionar: Sociologia 
Rural, Administração Rural, Extensão Rural, Eqüinocultura, Prática Hospitalar, 
Doenças das Aves e estágio sobre Fisiopatologia da Reprodução, Inseminação 
Artificial e Congelamento de Sêmen. Entre os vários certificados obtidos, destaca-se 
o Certificado de Membro Fundador do Colégio Brasileiro de Reprodução Animal e 
conseqüente participação decisiva na introdução da inseminação artificial em 
animais no Sul de Minas. 
 
    Em 27/08/1984, aos 39 anos, teve sua vida interrompida por um 
trágico acidente automobilístico, deixando saudades aos seus familiares e amigos. 


