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    No ano de 1947, quem descesse as águas do belo e traiçoeiro Rio 
Grande, encontraria uma ilha com arvoredos altos de grandes copadas e bem verdes, com 

que dando boas vindas aos visitantes, chamando a atenção com suas terras férteis para a 

produção de cereais. Mais tarde essa mesma ilha teve o nome de ILHA DA MUTUCA, 

origem esta de existir na referida ilha muitas abelhas “mutuca”. Deslocando para o lado 

esquerdo do rio, vai-se de encontro à  margem paulista, onde fica situado o PORTO 

RIBEIRO, única travessia naquela época do Estado de São Paulo para o Triângulo 
Mineiro. Rumando para o sul numa estrada transitada somente por carros de bois e 

cavalos, a 11 (onze) Kilômetros de distância do barranco do Rio Grande iria encontrar um 

“povoado” de pessoas corajosas e destemidas. Os perigos que enfrentavam e passavam 

era um desafio à morte. Pode-se assim chamarem-se de que os “Bandeirantes eram 

formados por lavradores, do sertão santalbertinense”, comerciantes, pescadores e 
garimpeiros. O Povoado foi fundado por Belizário de Almeida em 27 de abril de 1948, 

foi lançada a Pedra Fundamental e a seguir o levantamento do Cruzeiro. 
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    Ao noroeste do Estado de São 
Paulo, distante da Capital Paulista 617 Kilômetros, 

por rodovia, com temperatura máxima de 38 graus 

centígrados, média de 27 e mínima 14. 

    Surgiram daí os primeiros 

moradores, tais como: José Patrício, José Maria 

Rodrigues, Gabriel Gonçalves, Fernando Peres Garcia, 
Osório Florindo de Souza, Altino Roberto da Silva e 

outros. Começaram então a fazer as primeiras 

picadas, transformando-as em estradas de rodagem 

ligando o povoado de Santa Albertina aos vizinhos 

povoados e córregos. Contam os velhos moradores um 
fato que quando da abertura do primeiro poço d’água 

no centro do povoado onde está situado hoje o Posto 

Ipiranga , que foi encontrado uma onça dentro do referido poço. Explica-se a razão de tal 

acontecimento: os poceiros depois do serviço terminado naquele dia, deixaram uma camisa 

pendurada sobre o sarilho. À noite a fera surgiu e pensando que fosse um homem, saltou sobre 

o objeto e acabou encontrando o fundo do poço. Mataram-na e retiraram o animal do poço para 
continuarem o serviço.  

    Foi então o povoado de Santa Albertina reconhecido como distrito de 

paz no dia 30 de dezembro de 1953 pelo Decreto – Lei nº 2.456, entrando em execução  no dia 

lº de janeiro de 1954, pertencendo ao município de Jales. Então os desbravadores de Santa 

Albertina viram que seus esforços foram consagrados e não em vão, porque no dia 18 de 
fevereiro de 1959, o Distrito de Santa Albertina passou a Município, pelo Decreto-Lei nº 

2.285, entrando em vigor no dia 2 de Janeiro de 1960. 

    O município de Santa Albertina faz divisa com o sul do município de 

Urânia, a leste de Paranapuã, oeste de Santa Rita D’Oeste e  norte do Porto Ribeiro.        

    No dia 7 de Setembro, dia da Independência do Brasil, no ano de 1959, 

foi inaugurada a estrada que liga Santa Albertina e a cidade de Jales, construída pelo 
engenheiro Dr. Euphly Jalles, prefeito de Jales naquela época. 

 

 No mesmo ano de 1959 foi doado pelo governador do Estado de São Paulo, Prof. Carlos 

Alberto Alves de CARVALHO PINTO UM GRUPO GERADOR para fornecer energia elétrica ao 

novo município criado. No dia 8 de dezembro de 1962 foi inaugurada a rede de energia elétrica, 
mais uma obra que trouxe grandes benefícios à Santa Albertina, deixando de ser aquela cidade 

que recebia luz fornecida por um conjunto gerador que dava naquela época grandes gastos a 

municipalidade. A energia elétrica deu novos aspectos a cidadezinha que foi crescendo 

vertiginosamente rumo ao progresso. 

    O prof. Carlos Alberto Alves de Carvalho Pinto, 

governador de São Paulo na ocasião, lembrou-se de Santa Albertina 
outra vez. Doou ao município um moderníssimo Grupo Escolar que 

causou muita inveja a muitas grandes cidades. O Chefe do Executivo 

da época teve papel preponderante na construção desta importante e 

gigantesca obra que nos anos de 1968 foi o cartão de visitas destas  

cidades.. 

    Contando 
com valiosos esforços do prefeito 

municipal de 1964, foi inaugurado o posto telefônico 

público desta cidade. Mais um grande passo que acompanhou 

Santa Albertina rumo ao reconhecimento de grande 

importância para os moradores do município. Em 1965, foi 
autorizada a instalação do Ginásio Estadual pelo Secretário da 

Educação e Cultura, o qual foi inaugurado em 10 de maio de 

1965. Esta autorização trouxe grande alegria aos pais de alunos que não mais precisavam 

mandar seus filhos estudarem em outras cidades o curso ginasial. 

    O Sr. Carlos Celso Lenarduzzi foi o diretor deste Estabelecimento de 

Ensino que já contava com 347 alunos no período noturno, 10 classes, 19 professores, 1 
inspetor de alunos e 2 serventes. No ensino primário contava esta cidade com um 

moderníssimo Grupo Escolar funcionando em dois períodos com 950 alunos 

aproximadamente, 26 classes, 30 professores, 3 auxiliares, 2 dentistas, 3 serventes e o 

diretor foi o Sr. Gabriel Félix do Amaral. 

    As principais produções de cereais de Santa Albertina em 1968 eram as 
seguintes : arroz, algodão, café, milho e amendoim, contando com uma grande produção de 

gado de diversas raças. 
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    A população de Santa Albertina nesta mesma época era de 18.651 
habitantes, sendo 14.151 na zona rural e 4.500 na zona  urbana. 

    Sobre o aspecto econômico, Santa Albertina se destaca entre as cidades 

de sua idade, possuindo: 3 grandes lojas 5 farmácias, 6 sapatarias, 6 açougues, 1 grande 

cerâmica (Cerâmica Toledo), 2 bancos, 2 relojoarias, 5 barbearias, 8 empórios, 1 hospital 

(Hospital do Dr, Joaquim), 10 máquinas de benefício, 2 serrarias, 5 oficinas-mecânica e 

fundições, 1 casa de móveis, 2 casas atacadistas, 6 casas varejistas, coletoria estadual, posto 
de puericultura, delegacia de polícia com um delegado de carreira (Dr.  João Baptista  Penna 

Guimarães). 

    Quem residiu em Santa Albertina, mudou-se e ficou alguns anos fora , e 

se por acaso, fizer uma visita a esta terra, não reconhecerá aquela cidade, que há alguns 

anos atrás deixou. A Praça da Matriz era somente grama, foi construído o jardim público.   
    

 

 

 

 

 
 

     Já vai longe, quando por volta de 1943-44, um homem sem medo, 

desafiava o sertão paulista, lutando contra tudo o que via a sua frente. Foi nesta época que o 

homem dos sertões, do qual estamos falando, chegou em meio a um serradão que em volta 

possuía terra fértil para o plantio de cereais, fundou ali um povoado. Foi, depois de algum 
tempo, levantando o cruzeiro e no mesmo dia, recebia o nome de Meridiano. Dali, passando 

mais alguns anos, o homem dos sertões, dirigiu-se para outra localidade. Algumas casinhas 

de barro havia entremeio os matagais e as feras que existiam. Em 27 de abril de 1947 foi 

então fundado um outro povoado que na data de 24 de junho recebia sua PEDRA 

FUNDAMENTAL como que dizendo: aqui se erguera um grande município, o qual foi batizado 

pelo homem dos sertões com o nome de SANTA ALBERTINA. 
    O amigo leitor deve saber de qual pessoa estamos falando. 

    Estamos comentando sobre a vida de uma grande pessoa, possuidor de 

generosíssimo coração. BELIZÁRIO DE ALMEIDA é o seu nome. 

    Depois de fundar Meridiano e Santa Albertina, encontra-se em outro 

lugar, também descoberto por ele. Nova Olímpia é o seu nome, localizada nas proximidades 

da Barra do Bugre. 
    Há 65 anos passados, nasceu Belizário de Almeida, e com toda essa 

idade, não perdeu ainda, o que já se tornou hábito: descobrir cidades nos sertões brasileiros.  

    Não seria justo de nossa parte, esconder o nome daquele que com o 

ímpeto de descobridor, fundou Santa Albertina, que por merecer, recebeu o slogan de 

“Cidade das Praias". 
   

 

 

 

 

 
 

      Dentre as cidades situadas a noroeste do Estado de São Paulo, figura 

Santa Albertina. 

    Esta pequena, mas rica cidade, recebeu há algum tempo o slogan de 

“cidade das praias”. Então é aí que se pergunta: Porque cidade das praias? 

    No aspecto geográfico, fica bem o slogan, isto porque, Santa Albertina 
possuía aproximadamente 10 praias, embora algumas não sejam conhecidas por parte da 

população local e regional, mas, muito conhecida pelos pescadores e pirangueiros do Rio 

Grande.  

    Falemos então das praias freqüentadas por famílias nos meses de julho, 

agosto e setembro, não só famílias locais, mas também pelas residentes nas cidades vizinhas. 
São elas: 

- Praia da Ilha da Mutuca que por sinal é que acolhe um grande número de casais de 

namorados e jovens solitários. 

- Praia do Barroso:  ou pertencente às terras da fazenda do Sr. Geraldo Figueiredo, ampla e 

deixa a todos os freqüentadores à vontade, é a preferida pelas famílias. 
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- Prainha: esta é visitada por pessoas da cidade e toda a região, com travessia para o 
Estado de Minas através da balsa, lanchonetes e outros, promove eventos que fazem com 

que a Cidade das Praias  seja conhecida pelos turistas. 

 

    

 

 
 

 

 

     Após concorrência pública efetuada na cidade de Santa Albertina, 

onde participaram várias firmas da Telefonia, o mais forte concorrente haveria de vencer. 
Nestas alturas dos acontecimentos, o Sr. Agnaldo Viana, que já possuía duas companhias 

telefônicas, por sinal muito bem instaladas e com modernos aparelhos, venceu a 

concorrência. A seguir, começou a venda dos aparelhos telefônicos que encontrou grande 

repercussão dentre a população. 

    Foram colocados cinqüenta telefones e os mesmos instalados em 

pequeno espaço de tempo. A Prefeitura Municipal, na pessoa do Sr. Líbero de Almeida 
Silvares sem medir esforços, doou o prédio para o funcionamento do serviço local, uma vez 

que desde 1964 havia o serviço interurbano. 

    No dia 17 de dezembro de 1968, foi então inaugurado o tão esperado 

serviço telefônico local, com a presença de inúmeras autoridades, inclusive contando com a 

presença da Rádio Assunção de Jales que transmitiu na íntegra o grande acontecimento.  
 

       
     Ao longo de toda a história, desde 1960 até 2002, houve dez eleições 
neste município elegendo assim, dez Legislaturas. Cada Legislatura compreende o chefe do 

Executivo e o chefe do Legislativo Bem como seus edis, com tempo variável. Exemplo: a 

primeira Legislatura durou quatro anos, enquanto que a quinta durou seis, (são 

determinações da Lei da época). 

    Segue abaixo o período de cada Legislatura: 

1960-1963 1ª Legislatura 
1964-1968 2ª Legislatura 

1969-1972 3ª Legislatura 

1973-1976 4ª Legislatura 

1977-1982          5ª Legislatura 

1983-1988 6ª Legislatura 
1989-1992 7ª Legislatura 

1993-1996          8ª Legislatura 

1997-2000 9ª Legislatura 

2001-2004        10ª Legislatura 

2005-2008  11ª Legislatura 

2009-2012            12ª Legislatura 
2013-2016            13ª Legislatura 

2017-2020            14ª Legislatura 

2021-2024            15ª Legislatura 

 

Os prefeitos Municipais das Legislaturas: 
 

1ª Legislatura 

 Armindo Pilhalarme 

 

2ª Legislatura 

 Líbero de Almeida Silvares 
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3ª Legislatura 

 Armindo Pilhalarme 

 

4ª Legislatura 

 Orlando Salioni 

 
5ª Legislatura 

 Lúcio Fiorilli 

 

6ª Legislatura 

 Luiz Rodrigues da Silva 
 

7ª Legislatura 

 Lúcio Fiorilli 

 

8ª Legislatura 

 Sandra Fiorilli Assunção 
 

9ª Legislatura 

 Lúcio Fiorilli 

 

10ª Legislatura 
 Luiz Rodrigues da Silva 

 

11ª Legislatura 

 Antônio Pavarini de Matos 

 

12ª Legislatura 
 Antônio Pavarini de Matos 

 

13ª Legislatura 

                   Vanderci Novelli 

 
14ª Legislatura 

                   Vanderci Novelli 

 

15ª Legislatura 

                   Gerson Formigoni Junior 

 
 Os presidentes do Legislativo em 

cada ano, desde 1960. 

 

1960 Olímpio Estevão de Lacerda 

1961 Ípio Batista de Queiroz 

1962 Antônio Valério Neves 
1963 Olímpio Estevão de Lacerda 

1964 José Rodrigues Filho 

1965 José Rodrigues Filho 

1966 Orlando Salioni 

1967 José Rodrigues Filho 
1968 José Rodrigues Filho 

1969 Pedro Pereira de Souza 

1970 Valdomiro Gonzáles 

1971 Pedro Pereira de Souza 

1972 Pedro Pereira de Souza 

1973 José Rodrigues Filho 
1974 José Rodrigues Filho 

1975 José Custódio Borges 

1976 José Custódio Borges 

1977 Joaquim Iglésias 

1978 Joaquim Iglesias 
1979 José Custódio Borges 

1980 José Custódio Borges 
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1981 Geraldo Aparecido do Livramento 
1982 Geraldo Aparecido do Livramento 

1983 Osair Moreira de Souza 

1984 Osair Moreira de Souza 

1985 José Luiz da Costa 

1986 José Luiz da Costa 

1987 João Gadoti  
1988 João Gadoti 

1989 Geraldo Aparecido do Livramento 

1990 Geraldo Aparecido do Livramento 

1991 Vanderci Novelli 

1992 Jurandir Moretti 
1993 Vanderci Novelli 

1994 Sebastião Rocco 

1995 Joaquim José da Cruz/ Jurandir 

Moretti 

1996 Sebastião Rocco 

1997 Vanderci Novelli 
1998 Luiz Donizete Gil 

1999 José Eurico da Silva 

2000 Onofre Antônio Lombardi Cagnin 

2001 Luiz Donizete Gil 

2002 Onofre Antônio Lombardi Cagnin 
2003        João Messias dos Santos 

2004 Aparecido Donizeti Martins  

2005       Sebastião Rocco  

2006       Fernando César Fiorilli 

2007       Sebastião Rocco  

   2008       Fernando César Fiorilli 
 2009        João Messias dos Santos 

  2010        Luiz Donizete Gil 

  2011        Sebastião Rocco 

  2012        Sebastião Rocco 

  2013        Gerson Formigoni Junior 
  2014        Gerson Formigoni Junior 

  2015        Gilmar Miguel 

  2016        Gerson Formigoni Junior 

  2017        João Messias 

  2018        Amauri Ambrósio Gonçalves 

  2019        Evandro Paulino Pereira 
  2020        Evandro Paulino Pereira 

  2021        José Lazaro Junior 

  2022        Luiz Donizeti Barbosa  

 

 A primeira eleição municipal para a escolha do Chefe do Executivo e seu corpo Legislativo foi 

realizada em 3 de outubro de 1959. Foi eleito pela vontade do povo, o primeiro prefeito 
municipal de Santa Albertina e os primeiros vereadores: 

 

 

1960-1963 

 
 

 PREFEITO - ARMINDO PILHALARMI 

 VICE-PREFEITO – DÁRIO UZAN 

  

VEREADORES –       Olímpio Estevão de Lacerda 

       Euclides Zeferino da Silva 
       Olívio Laine 

       Antônio Gardiano Galves 

       Aylton Pedrosa Correa de Toledo 

       Mário Smarjassi 

       Sebastião Prudente de Morais 
       Francisco Mouri 

       Ipio Baptista Queiroz 
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        Jarbas de Morais 
        Antônio Valério Neves 

 

 VEREADORES SUPLENTES 

                 João Martins Milena Filho 

                  Benedito de Abreu 

 
 

   ARMINDO PILHALARMI, nascido aos 09/01/1919 na cidade de Ibitinga, estado 

de SP, administrador de fazenda, casado com Sizina Nogueira, pai de 5 filhos, filho de 

Giácomo Pilhalarme e de dona Josefina Mangini Pilhalarme, cursou a 2ª série do 1º grau.  

Chegou a esta cidade no ano de 1950 da cidade de Mira Estrela, SP, onde também era 

administrador de fazendas. 
Exerceu o mandato de prefeito municipal no período de 1960-1963 pelo Partido ARENA. 

Faleceu em 05/05/1981. 

 

  DÁRIO UZAN, nascido aos 17/09/1929 na cidade de Monte Belo, estado 

de SP, caminhoneiro, casado com Alzira de Azevedo, pai de 2 filhos, filho de Antônio Uzan e 
de dona Luiza Vicentini Uzan, cursou a 4ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1958 da cidade de Américo de Campos, SP, onde trabalhava 

como caminhoneiro. 

Exerceu o mandato de vice-prefeito no período de 1960-1963 pelo Partido ARENA. 

Atualmente reside em Vinhedo, SP. 

 
 OLÍMPIO ESTEVÃO DE LACERDA, nascido aos fins de 1899, na cidade 

de Curralinho, estado de Goiás, lavrador, casado com Rosa Maria Tavares de Lacerda, pai de 

32 filhos, filho de Estevam Silveira de Lacerda e de dona Joaquina Custódia de Lacerda, 

cursou a 4ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1947 da cidade de Meridiano, SP, onde trabalhava como 
lavrador. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1960-1964, sendo Presidente da Câmara no 

ano de 1960, pelo Partido ARENA. 

Tirou licença de 120 dias em 26/02/1960 sendo substituído por João Martins Milena Filho 

(vereador-suplente).  

Falecido em 09/02/77. 
  

  JOÃO MARTINS MILENA FILHO (NÃO ENCONTRAMOS INFORMAÇÕES 

SOBRE SUA VIDA) 

       

 EUCLIDES ZEFERINO DA SILVA, nascido aos 21/09/1913 na cidade de 
Viradouro, estado de SP, comerciante, casado com dona Ana da Silva, pai de 8 filhos, filho de 

João Zeferino da Silva e de dona Jovita Antônia da Silva, formou-se para Professor do ensino 

primário. 

Chegou a esta cidade no ano de 1952 da cidade de Pontalinda, SP, onde lecionava. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1960-1963 pelo Partido ARENA. 

Falecido em 31/01/2001. 
    

    OLÍVIO LAINE, nascido aos 15/08/1921 na cidade de Cândido 

Rodrigues, estado de SP, lavrador, casado com dona Ana Palata Laine, pai de 6 filhos, filho 

de Agustinho Laine e de dona Genebra Baesso Laine, cursou a 1ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1957 da cidade de Floreal, onde trabalhava como 

agropecuarista. 
Exerceu o mandato de vereador no período de 01/01/60 a 26/02/60 pelo Partido ARENA. 

Tirou licença e depois afastamento sendo substituído por Benedito de Abreu (vereador-

suplente). 

Falecido em 25/10/92. 

 
  BENEDITO DE ABREU, nascido aos 06/02/1928 na cidade de Tanabi, 

estado de SP, corretor de imóveis, casado com Joana Fernandes de Abreu, pai de 5 filhos, 

filho de Oscar de Abreu e de dona Maria de Abreu, cursou a 2ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1954 da cidade de Tanabi, SP, onde trabalhava como 

alfaiate. 
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Exerceu o mandato de vereador no período de 02/03/1960 até o fim de 1963 pelo Partido 
PMDB. 

Falecido em 31/05/1989. 

Atualmente reside   

  

 ANTÔNIO GARDIANO GALVES, nascido aos 18/10/na cidade de Catanduva, 

estado de SP, agropecuarista 
 e comerciante, casado com Balbina Prajo Duarte, pai de 6 filhos, filho de José Gardiano 

Galves e de dona Espiracion Gardiano Galves, cursou 2º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1953 da cidade de Catanduva, SP, onde trabalhava como 

representante de vendas de laboratório farmacêutico. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1960-1963 pelo Partido ARENA. 
Falecido em 29/10/1986. 

 

 AYLTON PEDROSA CORRÊA DE TOLEDO, nascido aos 29/11/1932 na 

cidade de Marília, estado de SP, cirurgião dentista, casado com Neide Leonilda Corrêa, pai de 

2 filhos, filho de Benedicto Corrêa de Toledo e de dona Áurea Pedrosa Corrêa, cursou 

Odontologia pela Faculdade de Odontologia de Araraquara, SP. 
Chegou a esta cidade no início de 1958 da cidade de Araraquara, SP, onde era estudante. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1960-1963 pelo Partido PSP. 

Atualmente reside em SP, Capital.  

 

 MÁRIO SMARJASSI, nascido aos 20/01/1937 na cidade de 
Marapuama, estado de SP, servidor público ocupando o cargo de Fiscal de Saneamento 

Básico, casado com dona Vanda Smarjassi, pai de 3 filhos, filho de Pedro Smarjassi e de 

dona Maria Fiori Smarjassi, cursou 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1946 da cidade de Meridiano, SP, onde trabalhava como 

comerciante. 

Exerceu o mandato de no período de 01 de janeiro de 1960 a 30 de janeiro de 1963 pelo 
Partido ARENA. 

Atualmente reside na cidade de Jales, SP.   

  

 SEBASTIÃO PRUDENTE DE MORAES, nascido aos 24/08/1923 na 

cidade de Ribeirão Claro, estado de SP, lavrador, casado com dona Maura de Oliveira Morais, 
pai de 9 filhos, filho de Antônio Prudente de Morais e de dona Paulina Maria de Jesus, 

cursou o 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1945 da cidade de Américo de Campos, SP, onde também era 

lavrador. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1960-1963 pelo Partido PSP. 

Falecido em 04/12/1972. 
 

 FRANCISCO MOURI, nascido aos 28/11/1925 na cidade de Ibitinga, 

estado de SP, comerciante, casado com dona Kimiê Mouri, pai de 3 filhos, filho de Kioki 

Mouri e de dona Iassuo Mouri, cursou a 2ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1954 da cidade de Quilombo, SP, onde também era 

comerciante. 
Exerceu o mandato de vereador no período de 1960-1963 pelo Partido ARENA. 

Atualmente reside em Lagoa Santa, GO.   

  

 

 ÍPIO BATISTA QUEIROZ, nascido aos 28/12/1929 na cidade de Ipiguá, 
estado de SP, comerciante, casado com dona Diana Boracino Queiroz, pai de 4 filhos, filho de 

Cecílio Batista Pereira e de dona Catariana Maria de Queiroz, cursou a 3ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1954 da cidade de General Salgado, SP, onde trabalhava 

como lavrador. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1960-1963 pelo Partido ARENA. 

Atualmente reside em Salto do Céu, MT.   
  

 JARBAS DE MORAES, nascido aos 17/10/1930 na cidade de Borboleta, 

estado de SP, comerciante, casado com dona Edna Moraes, pai de 5 filhos, filho de Camilo 

Apolinário de Moraes e de dona Maria Joaquina de Moraes, cursou a 7ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade nas idas do ano de 1950 da cidade de Jales, SP, onde trabalhava como 
comerciante. 
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Exerceu o mandato de vereador no período de 01 de janeiro de 1960 a 22 de junho de 1962 
pelo Partido ARENA. 

Falecido em 11/10/1977. 

 

     ANTÔNIO VALÉRIO NEVES, nascido aos 30/09/1914 na cidade de São 

José do Rio Preto, estado de SP, lavrador, casado com dona Minervina Neves, pai de 6 filhos, 

filho de João Valério Neves e de dona Anna Cândida de Jesus, cursou a 4ª série do 1º grau. 
Chegou a esta cidade no ano de 1960 da cidade de Lusitânia, SP, onde morava e era vereador 

na cidade de Gastão Vidigal, SP, trabalhava como lavrador. 

Exerceu o mandato de vereador nesta cidade no período de 1960-1963 pelo Partido ARENA. 

Falecido em 08/08/1992 

 
      

1964-1968 

 

 

PREFEITO   LÍBERO DE ALMEIDA SILVARES 

VICE-PREFEITO   JOAQUIM JESUS TOLEDO 
VEREADORES   JOSÉ RODRIGUES FILHO 

       ANTÔNIO FERREIRA FRAGA 

 ORLANDO SALIONI 

 BENEDITO PEREIRA DA SILVA 

 SEBASTIÃO DE OLIVEIRA LUZ 
 ÍPIO BATISTA DE QUEIROZ 

 LÚCIO FIORILLI 

 ARMINDO PILHALARME 

 JOÃO LUJAN 

 THEODORO FERREIRA NETO 

 JOSÉ DE JESUS RIBEIRO 
 

VEREADORES-SUPLENTES    SEBASTIÃO PRUDENTE DE MORAES 

                                                               JOAQUIM RODRIGUES SOBRINHO 

                                                               TOSIO NAKAI 

                                                               FERNANDO SAVATIN 
                                                               ARLINDO PEDRASSOLI 

 

Eleições realizadas em 03/10/1963 

 

 

 LÍBERO DE ALMEIDA SILVARES, nascido aos 02/01/1911 na cidade de 
Barretos, estado de SP, comerciante, casado com dona Ana Barozzi Silvares, pai de 5 filhos, 

filho de José Almeida Silvares e de dona Leopoldina do Carmo Pedroso Silvares, cursou a 3ª 

série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1956 da cidade de Fernandópolis, SP, onde foi vereador de 

1952-1955 e prefeito de 1948-1951. 

Exerceu o mandato de prefeito no período de 1964-1968 pelo Partido PSP. 
Falecido em 06/10/1973.  

 

 JOAQUIM JESUS TOLEDO, nascido aos 07/08/1931 na cidade de 

Brasópolis, estado de MG, médico, casado com dona Clarice Cardoso da Silva Toledo, pai de 

3 filhos, filho de Custódio Antônio Toledo e de dona Benedita O. Toledo, cursou Medicina pela 
Faculdade de Medicina da Universidade do Paraná. 

Chegou a esta cidade no ano de 1957 da cidade de Curitiba, PR, onde era estudante. 

Exerceu o mandato de vice-prefeito no período de 1964-1967 pelo Partido PSP. 

Falecido em 07/12/2003.  

  

 
 JOSÉ RODRIGUES FILHO, nascido aos 13/09/1926 na cidade de 

OLÍMPIA, estado de SP, comerciante e lavrador, casado com dona Rosalina Coleto Rodrigues, 

pai de 5 filhos, filho de José Rodrigues e de dona Anna de Carvalho, cursou a 4ª série do 1º 

grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1948 da cidade de Floreal, SP, onde trabalhava como 
lavrador. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1964-1968 pelo Partido PSP. 
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Atualmente reside nesta cidade. 
  

                          ANTÔNIO FERREIRA FRAGA(NÃO ENCONTRAMOS INFORMAÇÕES 

SOBRE SUA VIDA).  

 

  TOSIO NAKAI, nascido aos 05/01/1939 na cidade de Pereira Barreto, 

estado de SP, comerciante, casado com dona Kioko Yamamoto Nakai, pai de 4 filhos, filho de 
Tazo Nakai e de dona Kuai Nakai, cursou o 2º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1960 a cidade de Campo Grande, MT, onde trabalhava como 

comerciante. 

Exerceu o mandato de vereador ocupando a vaga do sr. Antônio Ferreira Fraga no período de 

30/04/1965 até ao fim da corrente Legislatura pelo Partido PDS. 
Faleceu em 15/02/2003.  

  

 ORLANDO SALIONI , nascido aos 14/11/1929 na cidade de São José do 

Rio Preto, estado de SP, comerciante, casado com dona Inês Durante Salioni, pai de 7 filhos, 

filho de João Salioni e de dona Amélia Codonho Salioni, não tem escolaridade. 

Chegou a esta cidade no ano de 1956 da cidade de Urânia, SP, onde trabalhava como lavrador. 
Exerceu o mandato de vereador no período de 1964-1968 pelo Partido ARENA. 

Atualmente reside na cidade de Jales, SP.  

 

  BENEDITO PEREIRA DA SILVA (NÃO ENCONTRAMOS INFORMAÇÕES 

SOBRE SUA VIDA)  
 

 JOAQUIM RODRIGUES SOBRINHO, nascido aos  10/07/1922 na cidade 

de Arari, estado do Ceará, lavrador, casado com dona Maria Cardoso Rodrigues, pai de 5 filhos, 

filho de Manoel Rodrigues da Fonseca e de dona Inácia Carolina do Amor Divina, não tem 

escolaridade. 

Chegou a esta cidade no ano de 1948 da cidade de Arari, CE, onde trabalhava como lavrador. 
Exerceu o mandato de vereador no período de 15/07/1966 até ao fim da corrente Legislatura 

pelo Partido ARENA. 

Atualmente reside na cidade de Mauá, SP. 

 

 SEBASTIÃO DE OLIVEIRA LUZ, nascido aos 12/08/1917 na cidade de 
Barretos, estado de SP, lavrador, casado com dona Maria de Oliveira Luz, pai de 5 filhos, filho 

de José Vicente Ferreira Luz e de dona Feliciana Malvina de Oliveira, cursou a 4ª série do 1º 

grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1947 da cidade de Barretos, SP, onde trabalhava como 

lavrador. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1964-1968 pelo Partido ARENA. 
Falecido em 25/12/1983. 

 

 ÍPIO BATISTA QUEIROZ, nascido aos 28/12/1929 na cidade de Ipiguá, 

estado de SP, comerciante, casado com dona Diana Boracino Queiroz, pai de 4 filhos, filho de 

Cecílio Batista Pereira e de dona Catariana Maria de Queiroz, cursou a 3ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1954 da cidade de General Salgado, SP, onde trabalhava como 
lavrador. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1964 a mês 04/1965 pelo Partido ARENA sendo 

substituído por Fernando Savatin. 

Atualmente reside em Salto do Céu, MT.   

 
 FERNANDO SAVATIN, nascido aos 07/12/1924 aos arredores da cidade 

de Tanabi, estado de SP, taxista e nomeado a Delegado de Polícia, casado com dona Onória 

Barboza Savatin, pai de 12 filhos, filho de Ângelo Savatin e de dona Luiza Bernardino Savatin, 

cursou a 3ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1958 da cidade de Tanabi, SP, onde trabalhava como lavrador. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 30/4/1965 até o fim da corrente Legislatura 
(1968) pelo Partido. 

Falecido em 26/02/1998. 

 

  LÚCIO FIORILLI, nascido aos 20/03/1931 na cidade de Ruilândia, 

estado de SP, agropecuarista, casado com dona Inaide Campagnole Fiorilli, pai de 2 filhos, filho 
de José Fiorilli e de dona Ema Cripa Fiorilli, cursou a 4ª série do 1º grau. 
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Chegou a esta cidade no ano de 1958 da cidade de Ruilândia, SP, onde trabalhava como 
lavrador. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1964-1968 pelo Partido PDS. 

Falecido em 18/04/2002.  

 

  ARMINDO PILHALARME, nascido aos 09/01/1919 na cidade de Ibitinga, 

estado de SP, administrador de fazenda, casado com dona Sizina Nogueira, pai de 5 filhos, 
filho de Giácomo Pilhalarme e de dona Josefina Mangini Pilhalarme, cursou a 2ª série do 1º 

grau.  

Chegou a esta cidade no ano de 1950 da cidade de Mira Estrela, SP, onde também era 

administrador de fazendas. 

Exerceu o mandato de vereador no período de janeiro a abril/1964 sendo cassado ficou em 
afastamento, retornando em 15/09/1964, e depois exerceu até o fim de 1968. Filiado ao 

Partido ARENA. Neste tempo ocupou o seu lugar o Sr. Sebastião Prudente de Moraes. 

Faleceu em 05/05/1981 

 

.  SEBASTIÃO PRUDENTE DE MORAES, nascido aos 24/08/1923 na 

cidade de Ribeirão Claro, estado de SP, lavrador, casado com dona Maura de Oliveira Morais, 
pai de 9 filhos, filho de Antônio Prudente de Morais e de dona Paulina Maria de Jesus, 

cursou o 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1945 da cidade de Américo de Campos, SP, onde também era 

lavrador. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 15/05/1964-31/08/1964 pelo Partido PSP. 
Falecido em 04/12/1972. 

 

                          THEODORO FERREIRA NETO (NÃO ENCONTRAMOS 

INFORMAÇÕES SOBRE SUA VIDA) 

 

                          ARLINDO PEDRASSOLI (NÃO ENCONTRAMOS INFORMAÇÕES 
SOBRE SUA VIDA). 

  

 JOSÉ DE JESUS RIBEIRO, nascido aos 10/12/1923 na cidade de Ibitu, 

estado de SP, lavrador, casado com dona Deolinda Neves Ribeiro, pai de 6 filhos, filho de Isaías 

Ribeiro da Cruz e de dona Rita de Araújo, cursou a 3ª série do 1º grau. 
Chegou a esta cidade no ano de 1954 da cidade de Fernandópolis, SP, onde trabalhava como 

lavrador. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1964-1968. 

Falecido em 24/12/1999. 

 

 
1969-1972 

 

 

 PREFEITO   ARMINDO PILHALARME 

 VICE-PREFEITO   PEDRO PRUDENTE DE MORAES 

 VEREADORES   Pedro Pereira de Souza 
 João Beigia Bega 

 Osvaldo Fernandes da Silva 

 Silvio Rálio 

 Hideto Yamassaki 

 Joaquim Iglésias 
 Jarbas de Moraes 

 Eudóxio Severino Osório 

 Waldomiro Gonzáles 

 VEREADORES-SUPLENTES   Hélio de Aguiar 

  José Brizante 

  José Rodrigues Filho 
 

Eleições realizadas em 15/11/1968 

 

 ARMINDO PILHALARME, nascido aos 09/01/1919 na cidade de Ibitinga, 

estado de SP, administrador de fazenda, casado com dona Sizina Nogueira, pai de 5 filhos, filho 
de Giácomo Pilhalarme e de dona Josefina Mangini Pilhalarme, cursou a 2ª série do 1º grau.  
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Chegou a esta cidade no ano de 1950 da cidade de Mira Estrela, SP, onde também era 
administrador de fazendas. 

Exerceu o mandato de prefeito no período de 1969/1972 pelo Partido ARENA.  

Faleceu em 05/05/1981 

 

 PEDRO PRUDENTE DE MORAIS, nascido aos 22/06/1931 na cidade de 

Américo de Campos, estado de SP, lavrador, casado com dona Etelvina Cardoso da Silva 
Morais, pai de 6 filhos, filho de Antônio Prudente de Morais e de dona Paulina Maria de Jesus, 

cursou a 3 ªsérie do 1º grau. 

Veio da cidade Américo de Campos, SP, onde trabalhava como açougueiro. 

Exerceu o mandato de vice-prefeito no período de 1969-1972 pelo Partido PDS. 

Falecido em 06/06/1985. 
 

 PEDRO PEREIRA DE SOUZA, nascido aos 29/06/1931 na cidade de 

Itanagé, estado de BA, comerciante, casado com dona Jandira Soares de Souza, pai de 2 filhos, 

filho de Antônio Cirilo Pereira e de dona Francisca Souza Silva, cursou a 4ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1960 da cidade de Pereira Barreto, SP, onde trabalhava como 

comerciante. 
Exerceu o mandato de vereador no período de 1969-1972 pelo Partido ARENA. 

Atualmente reside nesta cidade. 

 

 HIDETO YAMASSAKI, nascido aos 21/12/1936 na cidade de Duartina, 

estado de SP, lavrador, casado com Toshi Inoue Yamassaki, pai de 1 filho, filho de Junsako 
Yamassaki e de dona Kiwa Yamassaki, cursou a 4ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1961 da cidade de Palmeira d’Oeste, SP, onde trabalhava como 

lavrador. 

Exerceu o mandato de vereador de janeiro a julho/1969 pelo Partido Arena. Desistindo de seu 

cargo, ocupou o vereador-suplente o Sr. José Rodrigues Filho. 

Atualmente reside em SP, Capital. 
 

 JOSÉ RODRIGUES FILHO, nascido aos 13/09/1926 na cidade de 

Olímpia, estado de SP, comerciante, casado com dona Rosalina Coleto Rodrigues, pai de 5 

filhos, filho de José Rodrigues e de dona Anna de Carvalho, cursou a 4ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1948 da cidade de Olímpia, SP, onde trabalhava como lavrador 
e comerciante. 

Exerceu o mandato de vereador no período de julho/1969 até o fim de 1972 pelo Partido 

ARENA. 

Atualmente reside nesta cidade.  

 

 WALDOMIRO GONZALES, nascido aos 10/06/1937 na cidade de 
Tabapuã, estado de SP, servidor público ocupando o cargo de atendente do Centro de Saúde, 

casado com dona Alice Iupe Gonzales, pai de 2 filhos, filho de Gabriel Gonzales e de dona 

Dolores Martins, cursou a 4ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1947 da cidade de Urânia, SP, quando ainda criança. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1969-1972 pelo Partido PDS. 

Falecido em 08/09/2002. 
 

 EUDÓXIO SEVERINO OSÓRIO, nascido aos 01/09/1935 na cidade de 

Guapiaçu, estado de SP, lavrador, casado com dona Aparecida Cândida Osório, pai de 5 filhos, 

filho de Pedro Severino Osório e de dona Maria Josefa de Jesus, não teve escolaridade. 

Chegou a esta cidade no ano de 1957 da cidade de Américo de Campos, SP, onde trabalhava 
como lavrador. 

Exerceu o mandato de vereador no período de janeiro de 1969 a março/1972. Teve seu 

mandato cassado por deixar de comparecer a 5 sessões ordinárias consecutivas (conforme 

regimento interno), sendo substituído pelo Sr. Hélio de Aguiar. 

Falecido em 03/04/1974. 

 
 HÉLIO DE AGUIAR, nascido aos 03/05/1947 na cidade de 

Fernandópolis, estado de SP, pecuarista, casado com dona Clerisneide Mateus de Aguiar, pai 

de 3 filhos, filho de Lázaro de Aguiar e de dona Alice Florinda de Aguiar, cursou a 4ª série do 1º 

grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1955 da cidade de Fernandópolis, SP, quando ainda acriança. 
Exerceu o mandato de vereador no período de30/07/1972 a 15/09/1972 pelo Partido ARENA, 

sendo destituído de seu cargo que posteriormente foi ocupado por José Brizante. 
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Atualmente reside na cidade de Cáceres, MT. 
 

 JOSÉ BRIZANTE, nascido aos 06/09/1913  na cidade de Alcinópolis, 

estado de SP, marcineiro, casado com dona Maria Barbin Brizante, pai de 10 filhos, filho de 

Gaspar Brizante e de dona Luzia Brizante, cursou a 3ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1955 da cidade de Miguelópolis, SP, onde trabalhava como 

marcineiro. 
Exerceu o mandato de vereador no período de setembro/1972 até o fim do corrente exercício 

pelo Partido ARENA. 

Falecido em 11/11/1977. 

 

 JOÃO BEIGIA BEGA, nascido aos 14/05/1921  na cidade de Macaubal, 
estado de SP, lavrador, casado com dona Narcisa Brentan Bega, pai de 6 filhos, filho de 

Francisco Beigia Martins e de dona Dolores Beigia Lopes, não tem escolaridade. 

Chegou a esta cidade no ano de 1950 da cidade de São José do Rio Preto, SP, onde trabalhava 

como lavrador. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1969-1972 pelo Partido ARENA. 

Atualmente reside nesta cidade. 
 

 OSVALDO FERNANDES DA SILVA, nascido aos 24/07/1931 na cidade 

de Américo de Campos, estado de SP, comerciante, casado com dona Iracema Fernandes da 

Silva, pai de 1 filho, filho de Sebastião Fernandes da Silva e de dona Sebastiana Cândida da 

Silva, cursou a 4ª série do 1º grau. 
Chegou a esta cidade no ano de 1951 da cidade de Américo de Campos, SP, onde trabalhava 

como comerciante. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1969-1972 pelo Partido ARENA. 

Falecido em 12/06/1972. 

 

 JARBAS DE MORAES, nascido aos 17/10/1930 na cidade de Borboleta, 
estado de SP, comerciante, casado com dona Édna Moraes, pai de 5 filhos, filho de Camilo 

Apolinário de Moraes e de dona Maria Joaquina de Moraes, cursou a 7ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade nas idas do ano de 1950 da cidade de  Jales, SP, onde trabalhava como  

comerciante. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 01 de fevereiro de 1969 a 31 de janeiro de 1973 
pelo Partido ARENA. 

Falecido em 11/10/1977. 

 

 JOAQUIM IGLÉSIAS, nascido aos 04/11/1921 na cidade de Araraquara, 

estado de SP, agricultor, casado com dona Laura Piani Iglésias, pai de 4 filhos, filho de 

Sebastião Iglésias e de dona Encarnação Moreno Iglesias, cursou a 2ª série do 1º grau. 
Chegou a esta cidade no ano de 1951 da cidade de São José do Rio Preto, SP, onde trabalhava 

como agricultor. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1969-1972 pelo Partido ARENA. 

Atualmente reside nesta cidade.  

 

 SÍLVIO RÁLIO, nascido aos 15/04/1934 na cidade de Cajobi, estado de 
SP, comerciante, casado com dona Maria Rálio, pai de 2 filhos, filho de Francisco Rálio e de 

dona Maria Gentini, cursou o 2º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1956 da cidade de Américo de Campos, SP, onde trabalhava 

como comerciante. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1969-1972 pelo Partido ARENA. 
Falecido em 30/11/1976. 

 

1973-1976 

 

PREFEITO   ORLANDO SALIONI 

VICE-PREFEITO   SEBASTIÃO FONSECA 
VEREADORES   José Custódio Borges 

 Euclides Zeferino da Silva 

 José Ruzza 

 Silvio Rálio 

 Joaquim Iglésias 
 Antônio de Souza Barboza 

 José Rodrigues Filho 
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 Lorival Fante 
 Luiz Rodrigues da Silva 

VEREADOR-SUPLENTE Osvaldo José Garcia 

 

 

Eleições realizadas em 15/11/1972 

 
 ORLANDO SALIONI, nascido aos 15/11/ na cidade de São José do Rio 

Preto, estado de SP, comerciante e agricultor, casado com dona Inês Durante Salioni, pai de 7 

filhos, filho de João Salioni e de dona Amélia Codonho Salioni, não tem escolaridade. 

Chegou a esta cidade no ano de 1956 da cidade de Urânia, SP, onde trabalhava como 

lavrador. 
Exerceu o mandato de prefeito no período de 1973-1976 pelo Partido ARENA. 

Atualmente reside na cidade de Jales. 

 

 SEBASTIÃO FONSECA, nascido aos 28/08/1926 na cidade de Tabapuã, 

estado de SP, agricultor, casado com dona Cândida de Jesus Fonseca, pai de 6 filhos, filho de 

Manoel Custódio Fonseca e de dona Philomena E. Silva, cursou a 4ª série do 1º grau. 
Chegou a esta cidade no ano de 1948 da cidade de Macedônia/SP onde trabalhava como 

lavrador. 

Exerceu o mandato de vice-prefeito no período de 1976-1976 pelo Partido PMDB. 

Atualmente reside na cidade de Cáceres, MT. 

 
 JOSÉ CUSTÓDIO BORGES, nascido aos 24/07/1932 na cidade de Paulo 

de Faria, estado de SP, pecuarista, casado com dona Leonor Tártaro Borges, pai de 3 filhos, 

filho de Vicente Custódio Borges e de dona Durvalina Borges de Jesus, cursou o 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1950 da cidade de Paulo de Faria, SP, onde trabalhava como 

agricultor. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1973-1976 pelo Partido ARENA. 
Falecido em 22/10/2000. 

 

 EUCLIDES ZEFERINO DA SILVA, nascido aos 21/09/1913 na cidade de 

Viradouro, estado de SP, comerciante, casado com dona Ana da Silva, pai de 8 filhos, filho de 

João Zeferino da Silva e de dona Jovita Antônia da Silva, formou-se para Professor do ensino 
primário. 

Chegou a esta cidade no ano de 1952 da cidade de Pontalinda, SP, onde lecionava. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1973-1976 pelo Partido ARENA. 

Falecido em 31/01/2001. 

 

 JOSÉ RUZZA, nascido aos 01/07/1943 na cidade de Mangaratú, estado 
de SP, comerciante, casado com dona Olinda Trindade, pai de 4 filhos, filho de Francisco Ruzza 

e de dona Maria Luiza Brolezí Ruzza, cursou a 3ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1957 da cidade de Américo de Campos/SP, onde trabalhava 

como lavrador. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1973-1976 pelo Partido ARENA. 

Atualmente reside na cidade de Paraíso do Tocantins, TO. 
 

 SÍLVIO RÁLIO, nascido aos 15/04/1934 na cidade de Cajobi, estado de 

SP, comerciante, casado com dona Maria Rálio, pai de 2 filhos, filho de Francisco Rálio e de 

dona Maria Gentini, cursou o 2º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1956 da cidade de Américo de Campos, SP, onde trabalhava 
como comerciante. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1973-1976 pelo Partido ARENA. 

Falecido em 30/11/1976. 

 

 JOAQUIM IGLÉSIAS, nascido aos 04/11/1921 na cidade de Araraquara, 

estado de SP, agricultor, casado com dona Laura Piani Iglésias, pai de 4 filhos, filho de 
Sebastião Iglésias e de dona Encarnação Moreno Iglesias, cursou a 2ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1951 da cidade de São José do Rio Preto, SP, onde trabalhava 

como agricultor. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1973-1976 pelo Partido ARENA. 

Atualmente reside nesta cidade.  
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 LUIZ RODRIGUES DA SILVA, nascido aos 12/02/1945 na cidade de 
Iturama, estado de MG, vendedor, casado com dona Olinda Brizante da Silva, pai de 3 filhos, 

filho de Joaquim Rodrigues da Silva e de dona Cantimira Rodrigues da Silva, cursou a 4ª série 

do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1960 da cidade de Iturama, MG, onde trabalhava como 

agricultor. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1973-1976 pelo Partido ARENA. 
Atualmente reside nesta cidade. 

 

 ANTÔNIO DE SOUZA BARBOZA, nascido aos 28/02/1939 na cidade de 

Monções, estado de SP, comerciante, casado com dona Custódia Benta dos Santos Barboza, 

pai de 6 filhos, filho de João Eugênio Barboza e de dona Tereza de Souza, formou-se em 
Técnico de Contabilidade. 

Chegou a esta cidade em 15/04/1961 da cidade de Bálsamo, SP, onde era estudante. 

 Exerceu o mandato de vereador no período de 1973-1976 pelo Partido ARENA. 

Atualmente reside na cidade de Votuporanga, SP. 

 

 JOSÉ RODRIGUES FILHO, nascido aos 13/09/1926 na cidade de 
Olímpia, estado de SP, comerciante, casado com dona Rosalina Coleto Rodrigues, pai de 5 

filhos, filho de José Rodrigues e de dona Anna de Carvalho, cursou a 4ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1948 da cidade de Olímpia, SP, onde trabalhava como lavrador 

e comerciante. 

Exerceu o mandato de vereador no período de jan/1973 a 31/05/1976 e de 02/10/1976 até o 
fim da corrente Legislatura pelo Partido ARENA.Por haver tirado licença ocupou o seu lugar o 

Sr. Osvaldo José Garcia 

Atualmente reside nesta cidade.  

 

 OSVALDO JOSÉ GARCIA, nascido aos 17/09/1931 na cidade de Tanabi, 

estado de SP, lavrador, casado com dona Delourdes Cândida da Silva Garcia, pai de 6 filhos, 
filho de Luiz José Garcia e de dona Dorcília Bárbara de Jesus, cursou a 4ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1956 da cidade de Tanabi, SP, onde trabalhava como 

lavrador. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 15/06/1976 a 30/07/1976 pelo Partido 

PMDB. 
Falecido em 25 de janeiro de 2003. 

 

 LORIVAL FANTE, nascido aos 25/04/1937 na cidade de Neves Paulista, 

estado de SP, servidor público estadual ocupando o cargo de Chefe de Posto Fiscal e Coletorial 

de Santa Albertina, casado com dona Alda Bogaz Fante, pai de 2 filhos, filho de Hércules Fante 

e de dona Maria Martins Fante, cursou o 2º grau. 
Chegou a esta cidade em 07/04/1960 da cidade de Neves Paulista, SP, onde exercia a mesma 

função. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1973-1976 pelo Partido ARENA. 

Atualmente reside nesta cidade. 

 

 
 

1977-1982 

 

  

PREFEITO   LÚCIO FIORILLI 
VICE-PREFEITO   LUIZ RODRIGUES DA SILVA 

VEREADORES   José Custódio Borges 

 Antônio de Souza Barboza 

 Geraldo Aparecido do Livramento 

 Onofre Gavioli 

 Ismael Barbon Ruis 
 Waldomiro Gonzáles 

 Lorival Fante 

 Antônio Geraldo Féboli 

 Joaquim Iglésias 

 
Eleições em 15/11/1976 
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  LÚCIO FIORILLI, nascido aos 20/03/1931 na cidade de Ruilândia, 
estado de SP, agropecuarista, casado com dona Inaide Campagnole Fiorilli, pai de 2 filhos, filho 

de José Fiorilli e de dona Ema Cripa Fiorilli, cursou a 4ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1958 da cidade de Ruilândia, SP, onde trabalhava como 

lavrador. 

Exerceu o mandato de prefeito no período de 1977-1982 pelo Partido PDS. 

Falecido em 18/04/2002.  
 

 LUIZ RODRIGUES DA SILVA, nascido aos 12/02/1945 na cidade de 

Iturama, estado de MG, vendedor, casado com dona Olinda Brizante da Silva, pai de 3 filhos, 

filho de Joaquim Rodrigues da Silva e de dona Cantimira Rodrigues da Silva, cursou a 4ª série 

do 1º grau. 
Chegou a esta cidade no ano de 1960 da cidade de Iturama, MG, onde trabalhava como 

agricultor. 

Exerceu o mandato de vice-prefeito no período de 1977-1982 pelo Partido ARENA. 

Atualmente reside nesta cidade. 

  JOSÉ CUSTÓDIO BORGES, nascido aos 24/07/1932 na cidade de Paulo 

de Faria, estado de SP, pecuarista, casado com dona Leonor Tártaro Borges, pai de 3 filhos, 
filho de Vicente Custódio Borges e de dona Durvalina Borges de Jesus, cursou o 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1950 da cidade de Paulo de Faria, SP, onde trabalhava como 

agricultor. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1978-1982 pelo Partido ARENA. 

Falecido em 22/10/2000. 
 

 ANTÔNIO DE SOUZA BARBOZA, nascido aos 28/02/1939 na cidade de 

Monções, estado de SP, comerciante, casado com dona Custódia Benta dos Santos Barboza, 

pai de 5 filhos, filho de João Eugênio Barboza e de dona Tereza de Souza, formou-se em 

Técnico de Contabilidade. 

Chegou a esta cidade em 15/04/1961 da cidade de Bálsamo, SP, onde era estudante. 
Exerceu o mandato de vereador no período de 1978-1982 pelo Partido ARENA. 

Atualmente reside na cidade de Votuporanga, SP. 

 

 GERALDO APARECIDO DO LIVRAMENTO, nascido aos 21/01/1948 na 

cidade de Valentim Gentil, estado de SP, advogado e professor I e II, casado com dona Zenilda 
Garcia do Livramento, pai de 2 filhos, filho de Manoel do Livramento e de dona Cecília Marques 

do Livramento, formou-se em Advocacia, Magistério. 

Chegou a esta cidade no ano de 1972 da cidade de Valentim Gentil, SP, onde era vereador. 

Exerceu o mandato de vereador no período de1978-1982 pelo Partido ARENA. 

Atualmente reside nesta cidade. 

 
 ONOFRE DE PAULA GAVIOLI, nascido aos 01/01/1941 na cidade de 

Tanabi, estado de SP, comerciante e agricultor, casado com dona Maria Ribeiro da Silva 

Gavioli, pai de 6 filhos, filho de Henrique Gavioli e de dona Alzira de Paula Gavioli, cursou a 4ª 

série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade em agosto de 1952 da cidade de Tanabi, SP, ainda quando criança. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1978-1982 pelo Partido ARENA. 
Atualmente reside nesta cidade. 

 

 ISMAEL BARBON RUIS, nascido aos 07/09/1951 na cidade de Ibirá, 

estado de SP, lavrador, casado com dona Antônia Maria Leonel Ruis, pai de 2 filhos, filho de 

Ilário Inácio Barbon e de dona Salvadora Ruis Barbon, cursou a 4ª série do 1º grau. 
Chegou a esta cidade no ano de 1961 da cidade de Ibirá, SP, quando ainda criança. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1978-1982 pelo Partido ARENA. 

Atualmente reside nesta cidade. 

 

 WALDOMIRO GONZALES, nascido aos 10/06/1937 na cidade de 

Tabapuã, estado de SP, servidor público ocupando o cargo de atendente do Centro de Saúde, 
casado com dona Alice Iupe Gonzales, pai de 2 filhos, filho de Gabriel Gonzales e de dona 

Dolores Martins, cursou a 4ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1947 da cidade de Urânia, SP, quando ainda criança. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1978-1982 pelo Partido PDS. 

Falecido em 08/09/2002. 
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 LORIVAL FANTE, nascido aos 25/04/1937 na cidade de Neves Paulista, 
estado de SP, servidor público estadual ocupando o cargo de Chefe de Posto Fiscal e Coletorial 

de Santa Albertina, casado com dona Alda Bogaz Fante, pai de 2 filhos, filho de Hércules Fante 

e de dona Maria Martins Fante, cursou o 2º grau. 

Chegou a esta cidade em 07/04/1960 da cidade de Neves Paulista, SP, onde exercia a mesma 

função. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1978-1982 pelo Partido ARENA. 
Atualmente reside nesta cidade. 

 

 ANTÔNIO GERALDO FÉBOLI, nascido aos 05/02/1941 na cidade de 

Taiaçu, estado de SP, agropecuarista, casado com dona Nilse Prieto Féboli, pai de 2 filhos, filho 

de Mário Féboli e de dona Helena Giacometi Féboli, cursou 4ª série do 1º grau. 
Chegou a esta cidade no ano de 1957 da cidade de Jaci, SP, onde trabalhava como agricultor. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1978-1982 pelo Partido ARENA. 

Faleceu em 02/06/2000. 

 

  JOAQUIM IGLÉSIAS, nascido aos 04/11/1921 na cidade de 

Araraquara, estado de SP, agricultor, casado com dona Laura Piani Iglésias, pai de 4 filhos, 
filho de Sebastião Iglésias e de dona Encarnação Moreno Iglesias, cursou a 2ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1951 da cidade de São José do Rio Preto, SP, onde trabalhava 

como agricultor. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1978-1982 pelo Partido ARENA. 

Atualmente reside nesta cidade.  
 

1983-1988 

 

PREFEITO   LUIZ RODRIGUES DA SILVA 

VICE-PREFEITO   SEBASTIÃO ROCCO 

VEREADORES   José Luís da Costa 
 Osair Moreira de Souza 

 José Ruzza 

 Antônio de Souza Barboza 

 João Gadoti 

 Silvio Pondian 
 Adelino Salioni 

 Benjamin Gavioli 

 Ismael Barbon Ruis 

VEREADOR-SUPLENTE   Amauri Ambrósio Gonçalves 

 

Eleições realizadas em 15/11/1982 
 

 

  LUIZ RODRIGUES DA SILVA, nascido aos 12/02/1945 na cidade de 

Iturama, estado de MG, vendedor, casado com dona Olinda Brizante da Silva, pai de 3 filhos, 

filho de Joaquim Rodrigues da Silva e de dona Cantimira Rodrigues da Silva, cursou a 4ª série 

do 1º grau. 
Chegou a esta cidade no ano de 1960 da cidade de Iturama, MG, onde trabalhava como 

agricultor. 

Exerceu o mandato de prefeito no período de 1983-1988 pelo Partido ARENA. 

Atualmente reside nesta cidade. 

 
 SEBASTIÃO ROCCO, nascido aos 19/01/1945 na cidade de Catanduva, 

estado de SP, comerciário, casado com dona Geni Toledo Rocco, pai de 3 filhos, filho de Luís 

Rocco e de dona Frizolina Pereira Rocco, cursou a 4ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1948 da cidade de Catanduva, SP, quando ainda criança. 

Exerceu o mandato de vice-prefeito no período de 1983-1988 pelo Partido PDS. 

Atualmente reside nesta cidade. 
 

 JOSÉ LUÍS DA COSTA, nascido aos 06/04/1957 na cidade de Santa 

Albertina, estado de SP, servidor público ocupando o cargo de auxiliar de serviços gerais, 

casado com dona Fátima Cassin   Costa, pai de 1 filho, filho de José Luiz da Costa Rocha e 

de dona Maria Francisca Rocha, cursou o 2º grau. 
Exerceu o mandato de vereador no período de 1983-1988 pelo Partido PDS 

Atualmente, e como sempre, reside nesta cidade. 
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  OSAIR MOREIRA DE SOUZA, nascido aos 08/08/1948 na cidade de 

Águas Formosas, Estado de SP, servidor público municipal ocupando o cargo de escriturário, 

casado com dona Neide Fontes Parra de Souza, pai de 3 filhos, filho de José Moreira de 

Souza e de dona Rita Rosa de Souza, cursou o 2º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1951 da cidade de Águas Formosas, SP, quando ainda 

criança. 
Exerceu o mandato de vereador no período de 1983-1988 pelo Partido PDS. 

Atualmente reside nesta cidade. 

 

 JOSÉ RUZZA, nascido aos 01/07/1943 na cidade de Mangaratú, estado 

de SP, comerciante, casado com dona Olinda Trindade, pai de 4 filhos, filho de Francisco Ruzza 
e de dona Maria Luiza Brolezí Ruzza, cursou a 3ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1957 da cidade de Américo de Campos, SP, onde trabalhava 

como lavrador. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1983 a 19/10/1988 e de 30/11/1988 até o 

fim da corrente Legislatura pelo Partido ARENA. Por ter sido destituído do mandato, ocupou 

o seu lugar o Sr. Amauri Ambrósio Gonçalves.  
Atualmente reside na cidade de Paraíso do Tocantins, TO. 

 

  AMAURI AMBRÓSIO GONÇALVES, nascido aos 19/04/1961 na cidade 

de Santa Albertina, estado de SP, pedreiro, casado com dona Lucenir de Fátima Gavioli 

Gonçalves, pai de 2 filhos, filho de Antônio Gonçalves e de dona Antônia Benta Gonçalves, 
cursou o 2º grau. 

Exerceu o mandato de vereador no período de abril a outubro de 1988 pelo Partido ARENA. 

Atualmente reside na cidade de Guarujá, SP.  

 

 ANTÔNIO DE SOUZA BARBOZA, nascido aos 28/02/1939 na cidade de 

Monções, estado de SP, comerciante, casado com dona Custódia Benta dos Santos Barboza, 
pai de 5 filhos, filho de João Eugênio Barboza e de dona Tereza de Souza, formou-se em 

Técnico de Contabilidade. 

Chegou a esta cidade em 15/04/1961 da cidade de Bálsamo, SP, onde era estudante. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1983-1988 pelo Partido ARENA. 

Atualmente reside na cidade de Votuporanga, SP. 
 

  JOÃO GADOTI, nascido aos 25/06/1957 na cidade de Paulo de Faria, 

estado de SP, pecuarista, casado com dona Marilene das Graças Buzeti Gadoti, pai de 2 filhos, 

filho de Laurindo Gadoti e de dona Aparecida de Menezes Gadoti, formou-se em técnico de 

contabilidade. 

Chegou a esta cidade no ano de 1957 da cidade de Paulo de Faria, SP, ainda bebê. 
Exerceu o mandato de vereador no período de 1983-1988 pelo Partido PDS. 

Atualmente reside nesta cidade. 

 

 SILVIO PONDIAN, nasceu aos 10/12/1930 na cidade de Guapiaçu, 

estado de SP, lavrador, casado com dona Maria Zelioli de Nazareti Pondian, pai de 3 filhos, 

filho de Antônio Pondian e de dona Joana Cornaghi, não tem escolaridade. 
Chegou a esta cidade no ano de 1958 da cidade de Bálsamo, SP, onde trabalhava como 

lavrador. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1983-1986 pelo Partido PMDB. 

Atualmente reside nesta cidade. 

 
 ADELINO SALIONI, nascido aos 12/07/1934 na cidade de Onda Verde, 

estado de SP, comerciante, casado com dona Aparecida Vituri Salioni, pai de 3 filhos, filho de 

João Salioni e de dona Amélia Codonho Salioni, cursou a 3ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1973 da cidade de Urânia, SP, onde trabalhava como 

comerciante 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1983-1988 pelo Partido PMDB. 
Faleceu em 13/07/2002. 

 

 BENJAMIN GAVIOLI, nascido aos 20/09/1945 na cidade de Tanabi, 

estado de SP, agropecuarista, casado com dona Inês Giordano Gavioli, pai de 4 filhos, filho de 

Henrique Gavioli e de dona Alzira de Paula Gavioli, cursou a 2ª série do 1ºgrau. 
Chegou a esta cidade no ano de 1952 da cidade de Tanabi, SP, onde trabalhava como 

lavrador, balconista e taxista. 
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Exerceu o mandato de vereador no período de 1983-1988 pelo Partido PMDB. 
Atualmente reside nesta cidade. 

 

 ISMAEL BARBON RUIS, nascido aos 07/09/1951 na cidade de Ibirá, 

estado de SP, lavrador, casado com dona Antônia Maria Leonel Ruis, pai de 2 filhos, filho de 

Ilário Inácio Barbon e de dona Salvadora Ruis Barbon, cursou a 4ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1961 da cidade de Ibirá, SP, quando ainda criança. 
Exerceu o mandato de vereador no período de 1983-1988 pelo Partido PMDB. 

Atualmente reside nesta cidade. 

 

 

 
 

 

 

1989-1992 

 

 
 

PREFEITO   LÚCIO FIORILLI 

VICE-PREFEITO   SINVALDO CARNEIRO ASSUNÇÃO 

VEREADORES   Jurandir Moreti 

 Vandercy Novelli 
 Osair Moreira de Souza 

 Sebastião Leão Pinto 

 Geraldo Aparecido do Livramento 

 Aparecido Pires de Melo 

 Benedita Vitorino 

 Otávio dos Santos 
 Sebastião Rocco 

 Ademar Cardoso 

 Antônio de Souza Barboza 

VEREADOR-SUPLENTE   José Thales Brizante 

 
EM 05/04/1990 FOI FEITA A REFORMULAÇÃO DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO 

 

  LÚCIO FIORILLI, nascido aos 20/03/1931 na cidade de Ruilândia, 

estado de, SP, agropecuarista, casado com dona Inaide Campagnole Fiorilli, pai de 2 filhos, 

filho de José Fiorilli e de dona Ema Cripa Fiorilli, cursou a 4ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1958 da cidade de Ruilândia, SP, onde trabalhava como 
lavrador. 

Exerceu o mandato de prefeito no período de 1989-1992 pelo Partido PDS. 

Falecido em 18/04/2002.  

 

 SINVALDO CARNEIRO ASSUNÇÃO, nascido aos 22/06/1953 na cidade 

de Frutal, estado de MG, médico, casado com dona Sandra Fiorilli Assunção, pai de 1 filho, 
filho de Almino Carneiro Assunção e de dona Tereza Batista Assunção, formou-se em Medicina 

pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, SP. 

Chegou a esta cidade no ano de 1978 da cidade de São José do Rio Preto, SP, onde era 

estudante. 

Exerceu o mandato de vice-prefeito no período de 1989-1992 pelo Partido PDS.  
Atualmente reside nesta cidade. 

 

 JURANDIR MORETI, nascido aos 02/11/1946 na cidade de 

Fernandópolis, estado de SP, corretor de imóveis, casado com dona Diva Rozante Moreti, pai de 

4 filhos, filho de Elídio Moreti e de dona Dezolina Pereira Moreti, cursou Magistério. 

Chegou a esta cidade no ano de 1970 da cidade de Fátima Paulista, SP, onde trabalhava como 
lavrador. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1989-1992 pelo Partido PMDB. 

Atualmente reside nesta cidade. 

 

 VANDERCI NOVELLI nascido aos 15/04/1961 na cidade de Santa 
Albertina, estado de SP, servidor público municipal ocupando o cargo de Chefe de Serviços 
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Gerais I, casado com dona Marina Rodrigues Novelli, pai de 1 filho, filho de Geraldo Novelli e de 
dona Sirlei Beija Novelli, cursou o 1º grau. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1989-1992 pelo Partido PDS. 

Atualmente, e como sempre, reside nesta cidade.  

 

 OSAIR MOREIRA DE SOUZA, nascido aos 08/08/1948 na cidade de Águas 

Formosas, estado de SP, servidor público ocupando o cargo de escriturário, casado com dona 
Neide Fontes Parra de Souza, pai de 3 filhos, filho de José Moreira de Souza e de dona Rita 

Rosa de Souza, cursou o 2º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1951 da cidade de Águas Formosas, SP, quando ainda criança. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1989-1992 pelo Partido PDS. 

Atualmente reside nesta cidade. 
 

 SEBASTIÃO LEÃO PINTO, nascido aos 23/09/1951 na cidade de 

Américo de Campos, estado de SP, servidor público ocupando o cargo de motorista, casado 

com dona Nilse de Azevedo Pinto, pai de 2 filhos, filho de Nelson Leão Pinto e de dona Divina 

Maria Pinto, cursou a 3ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1954 da cidade de Américo de Campos, SP, quando era 
criança. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1989-1992 pelo Partido PDS. 

Atualmente reside nesta cidade. 

 

 GERALDO APARECIDO DO LIVRAMENTO, nascido aos 21/01/1948 na 
cidade de Valentim Gentil, estado de SP, advogado e professor I e II, casado com dona Zenilda 

Garcia do Livramento, pai de 2 filhos, filho de Manoel do Livramento e de dona Cecília Marques 

do Livramento, formou-se em Advocacia, Magistério. 

Chegou a esta cidade no ano de 1972 da cidade de Valentim Gentil, SP, onde era vereador. 

Exerceu o mandato de vereador no período de1989-1992 pelo Partido PDS. 

Atualmente reside nesta cidade. 
 

 APARECIDO PIRES DE MELO, nascido aos 18/12/1941 na cidade de 

Tanabi, estado de SP, comerciante, casado com dona Geni Tanaka de Melo, pai de 3 filhos, 

filho de José Pires de Melo e de dona Antônia Maria da Conceição, cursou a 4ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1943 da cidade de Tanabi, SP, quando ainda criança. 
Exerceu o mandato de vereador no período de 1989-1992 pelo Partido PMDB. 

Atualmente reside na cidade de Jales, SP. 

 

 BENEDITA VITORINO, nascida aos 07/06/1949 na cidade de Ariranha, 

estado de SP, servidora pública estadual ocupando o cargo de visitadora sanitária, casada com 

o SR. Antônio Cândido Camargo, mãe de 2 filhos, filha de Aurélio Vitorino e de dona Benedita 
dos Santos Vitorino, cursou Magistério. 

Chegou a esta cidade no ano de 1953 da cidade de Ariranha, SP, quando ainda criança. 

Exerceu o mandato de vereadora no período de 1989-1992 pelo Partido PDS. 

Atualmente reside nesta cidade. 

 

 OTÁVIO DOS SANTOS, nascido aos 16/06/1934 na cidade de Icém, 
estado de SP, corretor de imóveis, casado com dona Inês Naves dos Santos, pai de 3 filhos, 

filho de Agostinho Serafin dos Santos e de dona Rosa Franchi dos Santos, cursou a 1ª série do 

1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1957 da cidade de Américo de Campos, onde trabalhava. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1989-1992 pelo Partido PMDB. 
Atualmente reside nesta cidade. 

 

 SEBASTIÃO ROCCO, nascido aos 19/01/1945 na cidade de Catanduva, 

estado de SP, comerciário, casado com dona Geni Toledo Rocco, pai de 3 filhos, filho de Luís 

Rocco e de dona Frizolina Pereira Rocco, cursou a 4ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1948 da cidade de Catanduva, SP, quando ainda criança. 
Exerceu o mandato de vereador no período de 1989-1992 pelo Partido PRN. 

Atualmente reside nesta cidade. 

 

 ADEMAR CARDOSO, nascido aos 30/06/1948 na cidade de Floreal, 

estado de SP, servidor público estadual ocupando o cargo de agente agropecuário-nível IV, 
casado com dona Gilda Maria Nogueira Cardoso, pai de 2 filhos, filho de José Cardoso e de 

dona Dezolina Bueno Cardoso, formou-se para Professor de Educação Física e Pedagogia. 
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Chegou a esta cidade em 17/11/1973 da cidade de Santa Fé do Sul, SP, onde trabalhava como 
instrutor de auto-escola e depois como servidor público, cargo que ocupa até o dia de hoje. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1989-1972 pelo Partido PMDB. 

Atualmente reside nesta cidade. 

 

 ANTÔNIO DE SOUZA BARBOZA, nascido aos 28/02/1939 na cidade de 

Monções, estado de SP, comerciante, casado com dona Custódia Benta dos Santos Barboza, 
pai de 5 filhos, filho de João Eugênio Barboza e de dona Tereza de Souza, formou-se em 

Técnico de Contabilidade. 

Chegou a esta cidade em 15/04/1961 da cidade de Bálsamo, SP, onde era estudante. 

Exerceu o mandato de vereador pelo Partido ARENA no período de 1989 a 18/01/1992 tirando 

licença e depois afastamento sendo substituído pelo Sr. José Thales Brizante. 
Atualmente reside na cidade de Votuporanga, SP. 

 

 JOSÉ THALES BRIZANTE, nascido aos 04/11/1957 na cidade de Santa 

Albertina, estado de SP, lavrador, casado com dona Marlene de Fátima Adami Brizante, pai de 

3 filhos, filho de Geraldo Brizante e de dona Isabel Menário Brizante, cursou a 7ª série do 1º 

grau. 
Exerceu o mandato de vereador no período de 06/02/1992 até o fim da corrente Legislatura 

pelo Partido PDS. 

Atualmente reside nesta cidade. 

 

1993-1996 
 

 

PREFEITA   SANDRA FIORILLI ASSUNÇÃO 

VICE-PREFEITO   APARECIDO ZARA 

VEREADORES             Sebastião Rocco  

 Jurandir Moreti 
 Otávio dos Santos 

 Luiz Donizete Gil 

 Sebastião Leão Pinto 

 Vandercy Novelli 

 Florisvaldo Féboli 
 Eunice Pereira de Souza 

 José Joaquim da Cruz 

VEREADOR-SUPLENTE   João Gonçalo Pondian 

 

Eleições realizadas em 03/10/1992 

 
 

 SANDRA FIORILLI ASSUNÇÃO, nascida aos 03/03/1963 na cidade de 

Jaci, estado de SP, professora, casada com o Sr. Sinvaldo Carneiro Assunção, mãe de 1 filho, 

filha de Vicente Assunção e de dona Arlete Panza Fiorilli, formou-se para professora de 

Ciências, Matemática, Educação Física e Pedagogia.  

Chegou a esta cidade no ano de 1972, da cidade de Jaci, SP, ainda criança. 
Exerceu o mandato de prefeita no período de 1993-1996 pelo Partido PRN. 

Atualmente reside nesta cidade. 

 

 APARECIDO ZARA, nascido aos 17/10/1956 na cidade de Santa 

Albertina, estado de SP, comerciante, casado com dona Roseli Aparecida Piani Zara, pai de 2 

filhos, filho de Anselmo Zara e de dona Tereza Loureto Zara, cursou o 2º grau. 
Exerceu o mandato de vice-prefeito no período de 1993-1996 pelo Partido PRN. 

Atualmente reside nesta cidade. 

 

 SEBASTIÃO ROCCO, nascido aos 19/01/1945 na cidade de Catanduva, 

estado de SP, comerciário, casado com dona Geni Toledo Rocco, pai de 3 filhos, filho de Luís 
Rocco e de dona Frizolina Pereira Rocco, cursou a 4ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1948 da cidade de Catanduva, SP, quando ainda criança. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1963-1996 pelo Partido PRN. 

Atualmente reside nesta cidade. 
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 JURANDIR MORETI, nascido aos 02/11/1946 na cidade de 
Fernandópolis, estado de SP, corretor de imóveis, casado com dona Diva Rozante Moreti, pai de 

4 filhos, filho de Elídio Moreti e de dona Dezolina Pereira Moreti, cursou Magistério. 

Chegou a esta cidade no ano de 1970 da cidade de Fátima Paulista, SP, onde trabalhava como 

lavrador. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1993-1996 pelo Partido PMDB. 

Atualmente reside nesta cidade. 
 

 OTÁVIO DOS SANTOS, nascido aos 16/06/1934 na cidade de Icém, 

estado de SP, corretor de imóveis, casado com dona Inês Naves dos Santos, pai de 3 filhos, 

filho de Agostinho Serafin dos Santos e de dona Rosa Franchi dos Santos, cursou a 1ª série do 

1º grau. 
Chegou a esta cidade no ano de 1957 da cidade de Américo de Campos, onde trabalhava. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1993-1996 pelo Partido PMDB. 

Atualmente reside nesta cidade. 

 

 LUIZ DONIZETE GIL, nascido aos 09/10/1962 na cidade de Santa 

Albertina, estado de SP, servidor público ocupando o cargo de auxiliar de serviços gerais, 
casado com dona Marilda Ribeiro Gil, pai de 2 filhos, filho de João Sobrinho Gil e de dona 

Aparecida de Oliveira Gil, cursou o 1º grau.  

Exerceu o mandato de vereador no período de 1993-1996 pelo Partido PSDB. 

Atualmente e como sempre reside nesta cidade. 

 
 SEBASTIÃO LEÃO PINTO, nascido aos 23/09/1951 na cidade de 

Américo de Campos, estado de SP, servidor público ocupando o cargo de motorista, casado 

com dona Nilse de Azevedo Pinto, pai de 2 filhos, filho de Nelson Leão Pinto e de dona Divina 

Maria Pinto, cursou a 3ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1954 da cidade de Américo de Campos, SP, quando era 

criança. 
Exerceu o mandato de vereador no período de 1993-1996 pelo Partido PDS. 

Atualmente reside nesta cidade. 

 

 VANDERCI NOVELLI, nascido aos 15/04/1961na cidade de Santa 

Albertina, estado de SP, servidor público municipal ocupando o cargo de Chefe de Serviços 
Gerais I, casado com dona Marina Rodrigues Novelli, pai de 1 filho, filho de Geraldo Novelli e de 

dona Sirlei Beija Novelli, cursou o 1º grau. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1993-1996 pelo Partido PRN. 

Atualmente e como sempre. reside nesta cidade.  

 

 JOSÉ JOAQUIM DA CRUZ (não foram encontradas informações) 
 

 JOÃO GONÇALO PONDIAN, nascido aos 05/07/1956 na cidade de 

Mirassolândia, estado de SP, agricultor, casado com dona Ana Maria Leonel Pondian, pai de 2 

filhos, filho de Silvio Pondian e de dona Luzia Zelioli de Nazarethi Pondian, cursou o 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1958 da cidade de Bálsamo, SP, quando ainda criança. 

Exerceu o mandato de vereador no período de25/05/1995 até o fim de 1996 pelo Partido PRN e 
PMDB. 

Atualmente reside nesta cidade. 

 

 FLORESVALDO FÉBOLI, nascido aos 18/03/1937 na cidade de Taiaçu, 

estado de SP, pecuarista, casado com dona Neydes Marquesini Féboli, pai de 3 filhos, filho de 
Mário Féboli e de dona Helena Giacometi Féboli, cursou a 4ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1958 da cidade de Jaci, SP, onde trabalhava como lavrador e 

celeiro. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1993-1996 pelo Partido PSDB. 

Atualmente reside nesta cidade.  

 
 EUNICE PEREIRA DE SOUZA PINTO, nascida aos 18/10/1954 na 

cidade de Pereira Barreto, estado de SP, comerciante, casada com o Sr. Luiz Carlos Lino Pinto, 

filha de Pedro Pereira de Souza e de dona Jandira Soares de Souza3, formou-se em Ciências 

Biológicas e Contabilidade. 

Chegou a esta cidade no ano de 1960 da cidade de Pereira Barreto, SP, quando ainda criança. 
Exerceu o mandato de vereadora no período de 1993-1996 pelo Partido PDS. 

Atualmente reside nesta cidade. 
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1997-2000 

 

 

PREFEITO   LÚCIO FIORILI 
VICE-PREFEITO   LUIS RODRIGUES DA SILVA 

VEREADORES   Vanderci Novelli 

 Luis Donizete Gil 

 Benedita Vitorino 

 José Eurico da Silva 
 Edson Pinheiro 

 Osmar Polizeli 

 Onofre Antônio Lombardi Cagnin 

 Sebastião Rocco 

 Jair Molaz Paro 

Eleições em 15/11/1996 
 

 

  LÚCIO FIORILLI, nascido aos 20/03/1931 na cidade de Ruilândia, 

estado de, SP, agropecuarista, casado com dona Inaide Campagnole Fiorilli, pai de 2 filhos, 

filho de José Fiorilli e de dona Ema Cripa Fiorilli, cursou a 4ª série do 1º grau. 
Chegou a esta cidade no ano de 1958 da cidade de Ruilândia, SP, onde trabalhava como 

lavrador. 

Exerceu o mandato de prefeito no período de 1997-2000 pelo Partido PFL. 

Falecido em 18/04/2002.  

 

  
LUIZ RODRIGUES DA SILVA, nascido aos 12/02/1945 na cidade de Iturama, estado de MG, 

vendedor, casado com dona Olinda Brizante da Silva, pai de 3 filhos, filho de Joaquim 

Rodrigues da Silva e de dona Cantimira Rodrigues da Silva, cursou a 4ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1960 da cidade de Iturama, MG, onde trabalhava como 

agricultor. 
Exerceu o mandato de vice-prefeito no período de 1997-2000 pelo Partido PSDB. 

Atualmente reside nesta cidade. 

 

 VANDERCI NOVELLI, nascido aos 15/04/1961na cidade de Santa 

Albertina, estado de SP, servidor público municipal ocupando o cargo de Chefe de Serviços 

Gerais I, casado com dona Marina Rodrigues Novelli, pai de 1 filho, filho de Geraldo Novelli e de 
dona Sirlei Beija Novelli, cursou o 1º grau. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1997-2000 pelo Partido PFL. 

Atualmente e como sempre, reside nesta cidade.  

 

 LUIZ DONIZETE GIL, nascido aos 09/10/1962 na cidade de Santa 

Albertina, estado de SP, servidor público ocupando o cargo de auxiliar de serviços gerais, 
casado com dona Marilda Ribeiro Gil, pai de 2 filhos, filho de João Sobrinho Gil e de dona 

Aparecida de Oliveira Gil, cursou o 1º grau. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1997-2000 pelo Partido PSDB. 

Atualmente e como sempre reside nesta cidade. 

 
 BENEDITA VITORINO, nascida aos 07/06/1949 na cidade de Ariranha, 

estado de SP, servidora pública estadual ocupando o cargo de visitadora sanitária, casada com 

o SR. Antônio Cândido Camargo, mãe de 2 filhos, filha de Aurélio Vitorino e de dona Benedita 

dos Santos Vitorino, cursou Magistério. 

Chegou a esta cidade no ano de 1953 da cidade de Ariranha, SP, quando ainda criança. 

Exerceu o mandato de vereadora no período de 1997-2000 pelo Partido PFL. 
Atualmente reside nesta cidade. 

 

 JOSÉ EURICO DA SILVA, nascido aos 05/07/1950 na cidade de 

Pedranópolis, estado de SP, comerciante, casado com dona Olinda Meireles da Silva, pai de 2 

filhos, filho de José Fernandes da Silva e de dona Guilhermina Rita do Carmo, cursou a 3ª 
série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1960 da cidade de Fronteira, MG, quando ainda criança. 
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Exerceu o mandato de vereador no período de 1997-2000 pelo Partido . 
Atualmente reside na cidade de Jales, SP.  

 

 EDSON PINHEIRO, nascido aos 17/08/1955 na cidade de Santa 

Albertina, estado de SP, comerciante, casado com dona Sônia Regina Leonel Pinheiro, pai de 3 

filhos, filho de Francisco Pinheiro Primo e de dona Umbelina Gracia Pinheiro, cursou o 2º grau. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1997-2000 pelo Partido PMDB. 
Atualmente reside nesta cidade. 

 

 OSMAR POLISELI, nascido aos 07/04/1959 na cidade de Santa 

Albertina, estado de SP, agricultor, casado com dona Sueli Borges Poliseli, pai 3 de filhos, filho 

de Valter Poliseli e de dona Vergínia Mateus Poliseli, cursou o 2º grau. 
Exerceu o mandato de vereador no período de 1997-2000 pelo Partido PFL. 

Atualmente reside nesta cidade. 

  

 ONOFRE ANTÔNIO LOMBARDI CAGNIN, nascido aos 01/01/1958 na 

cidade de Santa Albertina, estado de SP, servidor público municipal ocupando o cargo de chefe 

do departamento de compras, casado com dona Odete Victor de Oliveira Cagnin, pai de 2 
filhos, filho de Durvalino Cagnin e de dona Jandira Lombardi Cagnin, cursou Geografia pela 

FAE Jales. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1997-2000 pelo Partido PSDB. 

Atualmente reside nesta cidade.  

 
 SEBASTIÃO ROCCO, nascido aos 19/01/1945 na cidade de Catanduva, 

estado de SP, comerciário, casado com dona Geni Toledo Rocco, pai de 3 filhos, filho de Luís 

Rocco e de dona Frizolina Pereira Rocco, cursou a 4ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1948 da cidade de Catanduva, SP, quando ainda criança. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1997-2000 pelo Partido PRN. 

Atualmente reside nesta cidade. 
 

 JAIR MOLAZ PARO, nascido aos 19/05/1958 na cidade de Santa 

Albertina, estado de SP, carpinteiro, casado com dona Marilza Paro, pai de 2 filhos, filho de 

João Fernandes Paro e de dona Maria Molaz, cursou o 2º grau. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1997-2000 pelo Partido PRN. 
Atualmente, e como sempre, reside nesta cidade.  

 

 

 

2001-2004 

 
PREFEITO   LUIZ RODRIGUES DA SILVA 

VICE-PREFEITO   ANTÕNIO PAVARINI DE MATOS 

VEREADORES            Luiz Donizete Gil 

 Florisvaldo Vascão 

 Onofre Antônio Lombardi Cagnin 

 Leide Fiorilli de Matos 
 Sandra Fiorilli Assunção 

 João Gonçalo Pondian 

 Vera Vassilive Ferreira 

 Aparecido Donizete Martins 

 João Messias dos Santos 
Eleições m 01/10/2000 

 

 LUIZ RODRIGUES DA SILVA, nascido aos 12/02/1945 na cidade de 

Iturama, estado de MG, vendedor, casado com dona Olinda Brizante da Silva, pai de 3 filhos, 

filho de Joaquim Rodrigues da Silva e de dona Cantimira Rodrigues da Silva, cursou a 4ª série 

do 1º grau. 
Chegou a esta cidade no ano de 1960 da cidade de Iturama, MG, onde trabalhava como 

agricultor. 

Exerce o mandato de prefeito no período de 2001-2004 pelo Partido PTB. 

Atualmente reside nesta cidade. 

 
 ANTÔNIO PAVARINI DE MATOS, nascido aos 10/12/1952 na cidade de 

Fernandópolis, estado de SP, servidor público municipal ocupando o cargo de escriturário 
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oficial executivo, casado com dona Leide Fiorilli de Matos, pai de 3 filhos, filho de Álvaro de 
Matos e de dona Áurea Pavarine de Matos, cursou o 2º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1952 da cidade de Fernandópolis, SP, logo após o seu 

nascimento. 

Exerce o mandato de vice-prefeito no período de 2001-2004 pelo Partido PTB. 

Atualmente reside nesta cidade.  

 
 LUIZ DONIZETE GIL, nascido aos 09/10/1962 na cidade de Santa 

Albertina, estado de SP, servidor público ocupando o cargo de auxiliar de serviços gerais, 

casado com dona Marilda Ribeiro Gil, pai de 2 filhos, filho de João Sobrinho Gil e de dona 

Aparecida de Oliveira Gil, cursou o 1º grau. 

Exerce o mandato de vereador no período de 2001-2004 pelo Partido PFL. 
Atualmente e como sempre reside nesta cidade. 

 

 FLORISVALDO VASCÃO, nascido aos 13/04/1956 na cidade de 

Mirassol, estado de SP, servidor público municipal ocupando o cargo de mestre de obras, 

casado com dona Maria Rosa da Silva Vascão, pai de 3 filhos, filho de João Vascão e de dona 

Sublime Bocchio Vascão, cursou o 1º grau. 
Chegou a esta cidade no ano de 1964 da cidade de Mirassol, SP, quando ainda criança. 

Exerce o mandato de vereador no período de 2001-2004 pelo Partido PTB. 

Atualmente reside nesta cidade.  

  

 ONOFRE ANTÔNIO LOMBARDI CAGNIN, nascido aos 01/01/1958 na 
cidade de Santa Albertina, estado de SP, servidor público municipal ocupando o cargo de chefe 

do departamento de compras, casado com dona Odete Victor de Oliveira Cagnin, pai de 2 

filhos, filho de Durvalino Cagnin e de dona Jandira Lombardi Cagnin, cursou Geografia pela 

FAE Jales. 

Exerce o mandato de vereador no período de 2001-2004 pelo Partido PFL. 

Atualmente reside nesta cidade.  
 

 LEIDE FIORILLI DE MATOS, nascida aos 25/09/1957 na cidade de 

Mirassol, estado de SP, servidora pública ocupando o cargo de Escrituraria Oficial Executivo, 

casada com o Sr. Antônio Pavarine de Matos, mãe de 3 filhos, filha de Vicente Fiorilli e de dona 

Arlete Panza Fiorilli, formou-se para professora de Ed. Física e Pedagogia. 
Chegou a esta cidade no ano de 1970 da cidade de Mirassol, SP, quando ainda criança. 

Exerce o mandato de vereadora no período de 2001-2004 pelo Partido PTB. 

Atualmente reside nesta cidade.  

 

   JOÃO GONÇALO PONDIAN, nascido aos 05/07/1956 na cidade de 

Mirassolândia, estado de SP, agricultor, casado com dona Ana Maria Leonel Pondian, pai de 2 
filhos, filho de Silvio Pondian e de dona Luzia Zelioli de Nazarethi Pondian, cursou o 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1958 da cidade de Bálsamo, SP, quando ainda criança. 

Exerce o mandato de vereador no período de 2001-2004 pelo Partido PMDB. 

Atualmente reside nesta cidade. 

  

 VERA VASSILIVE FERREIRA, nascida aos 26/06/1936 na cidade de 
Jataí, estado de GO, aposentada, casada com o Sr. Paulo Ferreira, mãe de 3 filhos, filha de 

Gregório Vassilive e de dona Acácia Barros, cursou o 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1972 da cidade de Barretos, SP, onde trabalhava como 

professora de pintura em tecido e porcelana. 

Exerce o mandato de vereadora no período de 2001-2004 pelo Partido PTB. 
Atualmente reside na Fazenda Sertãozinho nesta cidade.  

 

 APARECIDO DONIZETE MARTINS, nascido aos 12/10/1965 na cidade 

de Dolcinópolis, estado de SP, servidor público ocupando o cargo de visitador sanitário, casado 

com dona Maria Ilza Barboza Martins, pai de 2 filhos, filho de José Alves Martins e de dona 

Maria da Conceição Marques, cursou o 2º grau. 
Chegou a esta cidade no ano de 1978 da cidade de Dolcinópolis, SP, quando ainda criança. 

Exerce o mandato de vereador no período de 2001-2004 pelo Partido PFL. 

Atualmente reside nesta cidade.  

 

 JOÃO MESSIAS DOS SANTOS, nascido aos 22/03/1957 na cidade de 
Santa Albertina, estado de SP, contra-mestre de marinheiro fluvial, casado com dona Edmara 
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Pinheiro dos Santos, pai de 3 filhos, filho de Sebastião Tomaz dos Santos e de dona Natália 
Custódio dos Santos, cursou o 2º grau. 

Exerce o mandato de vereador no período de 2001-2004 pelo Partido PMDB. 

Atualmente, e como sempre, reside nesta cidade.  

 

  SANDRA FIORILLI ASSUNÇÃO, nascida aos 03/03/1963 na cidade de 

Jaci, estado de SP, professora, casada com o Sr. Sinvaldo Carneiro Assunção, mãe de 2 filhos, 
filha de Vicente Assunção e de dona Arlete Panza Fiorilli, formou-se para professora de 

Ciências, Matemática, Educação Física e Pedagogia.  

Chegou a esta cidade no ano de 1972, da cidade de Jaci, SP, ainda criança. 

Exerceu o mandato de vereadora no período de 2001-2004 pelo Partido PPB. 

 

 

 
2005-2008 
 

PREFEITO   ANTÕNIO PAVARINI DE MATOS 

VICE-PREFEITO JOÃO GADOTI  

VEREADORES             Luiz Donizete Gil 

 Florisvaldo Vascão 

 Onofre Antônio Lombardi Cagnin 
 Claudinei Vieira França 

 Fernando César Fiorilli 

 Otávio dos Santos 

 Vera Vassilive Ferreira 

 Sebastião Rocco 
 César Aparecido Moretti 

VEREADOR-SUPLENTE (Dionizio Cecatto)  

Eleições em 03/10/2004 

 

 ANTÔNIO PAVARINI DE MATOS, nascido aos 10/12/1952 na cidade de 

Fernandópolis, estado de SP, servidor público municipal ocupando o cargo de escriturário 
oficial executivo, casado com dona Leide Fiorilli de Matos, pai de 3 filhos, filho de Álvaro de 

Matos e de dona Áurea Pavarine de Matos, cursou o 2º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1952 da cidade de Fernandópolis, SP, logo após o seu 

nascimento. 

Exerce o mandato de prefeito no período de 2005-2008 pelo Partido PTB. 
Atualmente reside nesta cidade.  

 

  JOÃO GADOTTI, nascido aos 25/06/1957 na cidade de Paulo de Faria, 

estado de SP, pecuarista, casado com dona Marilene das Graças Buzeti Gadoti, pai de 2 filhos, 

filho de Laurindo Gadoti e de dona Aparecida de Menezes Gadoti, formou-se em técnico de 

contabilidade. 
Chegou a esta cidade no ano de 1957 da cidade de Paulo de Faria, SP, ainda bebê. 

Exerceu o mandato de vice-prefeito no período de 2005-2008 pelo Partido PT. 

Atualmente reside nesta cidade. 

 

                                LUIZ DONIZETE GIL, nascido aos 09/10/1962 na cidade de Santa 
Albertina, estado de SP, servidor público ocupando o cargo de auxiliar de serviços gerais, 

casado com dona Marilda Ribeiro Gil, pai de 2 filhos, filho de João Sobrinho Gil e de dona 

Aparecida de Oliveira Gil, cursou o 1º grau. 

Exerce o mandato de vereador do dia 05/01/2005 (ocasião em que tomou posse) ao dia 

20/01/2005 sendo automaticamente licenciado por estar privada sua liberdade, vereador eleito 

pelo Partido PSDB. Foi substituído pelo vereador suplente eleito o senhor Dionizio Cecatto 
Atualmente reside nesta cidade. Retornou as atividades de sua vereança em 12/12/06.  

 

   CÉSAR APARECIDO MORETTI, brasileiro, casado, RG.: 20.272.791 

SSP/SP, CPF.: 128.396.728-63, nascido em 17/03/1970 em Santa Albertina, filho de Aurélio 

Moretti e Nair Esteves Moretti, profissão: funcionário público municipal, telefone (0**17) 3633 
1272, morador a Rua Um, nº 258, Jardim Aprazível, nesta cidade de Santa Albertina. Segundo 

Secretário da Câmara no ano de 2005 pelo partido PMDB. 
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 CLAUDINEI VIEIRA FRANÇA, brasileiro, casado, RG.: 9.762.301 

SSP/SP, CPF.: 7.847.622.328-53, nascido em 02/10/1957 em Santa Albertina, filho de 
Augusto Vieira França e Maria Rosa Vieira, profissão: funcionário público municipal, telefone 

(0**17) 3633 1166, morador a Rua Pará, nº 914, Centro, nesta cidade de Santa Albertina. 

Vereador da Câmara pelo partido PSDB. 

 
             DIONIZIO CECATTO, brasileiro, casado, RG.: 103660653, CPF.: 

018755628-85 SSP/SP, agricultor, nascido em 09/12/1958, na cidade de Urânia/SP, filho de 

Olívio Cecatto e Maria Scapim Cecatto, cursou o lº grau incompleto, telefone (0**17) 3633 
7314, morador da Chácara Bom Jesus, Córrego do Retrato, nesta cidade, de Santa Albertina. 

Vereador suplente, filiado ao partido PSDB, ocupou a vereança de 20/01/05 a 12/12/06 em 

substituição ao vereador Luiz Donizete Gil, o qual se encontrava licenciado por tempo 

indeterminado.  
 

 FERNANDO CÉSAR FIORILLI, brasileiro, casado, RG.: 7.763.604 

SSP/SP, CPF.: 019.021.498-82, nascido em 11/12/1960 em Mirassol, filho de Lúcio Fiorilli e 

Inaide Campagnoli Fiorilli, profissão: lavrador, morador da Rua Gabriel Gonzales, nº 631, 

centro, nesta cidade de Santa Albertina. Vice Presidente da Câmara no ano de 2005 pelo 

partido PPS. 

    
 FLORISVALDO VASCÃO, nascido aos 13/04/1956 na cidade de 
Mirassol, estado de SP, servidor público municipal ocupando o cargo de mestre de obras, 

casado com dona Maria Rosa da Silva Vascão, pai de 3 filhos, filho de João Vascão e de dona 

Sublime Bocchio Vascão, cursou o 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1964 da cidade de Mirassol, SP, quando ainda criança. 

Exerce o mandato de vereador no período de 2001-2004 pelo Partido PSDB. 
Atualmente reside nesta cidade.  

  

 ONOFRE ANTÔNIO LOMBARDI CAGNIN, nascido aos 01/01/1958 na 

cidade de Santa Albertina, estado de SP, servidor público municipal ocupando o cargo de chefe 

do departamento de compras, casado com dona Odete Victor de Oliveira Cagnin, pai de 2 

filhos, filho de Durvalino Cagnin e de dona Jandira Lombardi Cagnin, cursou Geografia pela 
FAE Jales. 

Exerce o mandato de vereador no período de 2005-2008 pelo Partido PSDB. 

Atualmente reside nesta cidade.  

 

 SEBASTIÃO ROCCO, nascido aos 19/01/1945 na cidade de Catanduva, 
estado de SP, comerciário, casado com dona Geni Toledo Rocco, pai de 3 filhos, filho de Luís 

Rocco e de dona Frizolina Pereira Rocco, cursou a 4ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1948 da cidade de Catanduva, SP, quando ainda criança. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 2005-2008 pelo Partido PMDB. 

Atualmente reside nesta cidade. 

 
 OTÁVIO DOS SANTOS, nascido aos 16/06/1934 na cidade de Icem, 

estado de SP, corretor de imóveis, casado com dona Inês Naves dos Santos, pai de 3 filhos, 

filho de Agostinho Serafin dos Santos e de dona Rosa Franchi dos Santos, cursou a 1ª série do 

1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1957 da cidade de Américo de Campos, onde trabalhava como. 
Exerceu o mandato de vereador no período de 2005-2008 pelo Partido PMDB. 

Atualmente reside nesta cidade. 

 

 VERA VASSILIVE FERREIRA, nascida aos 26/06/1936 na cidade de 

Jataí, estado de GO, casada com o Sr. Paulo Ferreira, mãe de 3 filhos, filha de Gregório 

Vassilive e de dona Acácia Barros, cursou o 1º grau. 
Chegou a esta cidade no ano de 1972 da cidade de Barretos, SP, onde trabalhava como 

professora de pintura em tecido e porcelana. 

Exerce o mandato de vereadora no período de 2005-2008 pelo Partido PTB. 

Atualmente reside na Fazenda Sertãozinho, nesta cidade. 

 
 
 

2009-2012 
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PREFEITO   ANTÕNIO PAVARINI DE MATOS 
VICE-PREFEITO JOÃO GADOTI  

VEREADORES            João Messias dos Santos 

                                  Paulo Henrique Gavioli 

                                  Gilmar Miguel  

                                  Onofre Antônio Lombardi Cagnin 

                                  Otávio dos Santos 
                                  Claudinei Vieira França 

                                  Carlos Antônio Rodrigues 

                                  Luiz Donizete Gil        

                                  Sebastião Rocco.  

Eleições em 05/10/2008 
 

 

                                 ANTÔNIO PAVARINI DE MATOS, nascido aos 10/12/1952 na cidade de 

Fernandópolis, estado de SP, servidor público municipal ocupando o cargo de escriturário 

oficial executivo, casado com dona Leide Fiorilli de Matos, pai de 3 filhos, filho de Álvaro de 

Matos e de dona Áurea Pavarine de Matos, cursou o 2º grau. 
Chegou a esta cidade no ano de 1952 da cidade de Fernandópolis, SP, logo após o seu 

nascimento. 

Exerce o mandato de prefeito no período de 2009-2012 pelo Partido PSDB. 

Atualmente reside nesta cidade.  

 
  JOÃO GADOTTI, nascido aos 25/06/1957 na cidade de Paulo de Faria, 

estado de SP, pecuarista, casado com dona Marilene das Graças Buzeti Gadoti, pai de 2 filhos, 

filho de Laurindo Gadoti e de dona Aparecida de Menezes Gadoti, formou-se em técnico de 

contabilidade. 

Chegou a esta cidade no ano de 1957 da cidade de Paulo de Faria, SP, ainda bebê. 

Exerceu o mandato de vice-prefeito no período de 2009-2012 pelo Partido PT. 
Atualmente reside nesta cidade. 

 

 JOÃO MESSIAS DOS SANTOS, nascido aos 22/03/1957 na cidade de 

Santa Albertina, estado de SP, contramestre de marinheiro fluvial, casado com dona Edmara 

Pinheiro dos Santos, pai de 3 filhos, filho de Sebastião Tomaz dos Santos e de dona Natália 
Custódio dos Santos, cursou o 2º grau. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 2009-2012 pelo Partido PMDB. 

Atualmente, e como sempre, reside nesta cidade.  

 

                                  PAULO HENRIQUE GAVIOLI, nascido aos 28/10/1972 na cidade de 

Jales, Estado de São Paulo, residente em Santa Albertina, solteiro, filho de Onofre de Paula 
Gavioli e dona Maria Ribeiro da Silva Gavioli, formado em Fisioterapia e Mestre em Educação. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 2009-2012 pelo Partido PT. Atualmente, e como 

sempre, reside nesta cidade. 

  

                                  GILMAR MIGUEL, nascido aos 17/04/1972 na cidade de Santa 
Albertina, estado de São Paulo, Pecuarista, casado com a senhora Renata Ribeiro de Souza, pai 

de 3 filhas, filho de Antônio Miguel e dona Antônia Aparecida de Melo Miguel, cursou a 1ª e 2ª 

série do ensino fundamental. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 2009-2012 pelo Partido PMDB. 

Atualmente reside nesta cidade.  

  
                                 ONOFRE ANTÔNIO LOMBARDI CAGNIN, nascido aos 01/01/1958 na 

cidade de Santa Albertina, estado de SP, servidor público municipal ocupando o cargo de chefe 

do departamento de compras, casado com dona Odete Victor de Oliveira Cagnin, pai de 2 

filhos, filho de Durvalino Cagnin e de dona Jandira Lombardi Cagnin, cursou Geografia pela 

FAE Jales. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 2009-2012 pelo Partido PSDB. 
Atualmente reside nesta cidade.  

 

                                OTÁVIO DOS SANTOS, nascido aos 16/06/1934 na cidade de Icem, 

estado de SP, corretor de imóveis, casado com dona Inês Naves dos Santos, pai de 3 filhos, 
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filho de Agostinho Serafin dos Santos e de dona Rosa Franchi dos Santos, cursou a 1ª série do 
1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1957 da cidade de Américo de Campos, onde trabalhava como. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 2009- 2012 pelo Partido PMDB. 

Atualmente reside nesta cidade. 

 

                            Claudinei Vieira França nascido aos 14/12/1986 na cidade de Santa 

Albertina SP, servidor público municipal ocupando o cargo motorista, casado com a senhora 

Luiza Beijas Brentan, pai de 3 filhos, filho de Augusto Vieira Franca e a senhora Maria Rosa 

Vieira, cursou ensino médio completo. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 2009-2012 pelo Partido PSDB. 
Atualmente reside nesta cidade.  

 

                             Carlos Antônio Rodrigues nascido aos 02/06/1960 na cidade de Santa 

Albertina SP, servidor público municipal ocupando o cargo motorista, casado com a senhora 

Roseli Aparecida Barizon, pai de 3 filhos, filho de Felix Rodrigues e a senhora Sebastiana Facas 
Rodrigues, cursou o ensino fundamental completo. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 2009-2012 pelo Partido PSDB. 

Atualmente reside nesta cidade.  

 

                            LUIZ DONIZETE GIL, nascido aos 09/10/1962 na cidade de Santa 
Albertina, estado de SP, servidor público ocupando o cargo de auxiliar de serviços gerais, 

casado com dona Marilda Ribeiro Gil, pai de 2 filhos, filho de João Sobrinho Gil e de dona 

Aparecida de Oliveira Gil, cursou o 1º grau. 

Exerce o mandato de vereador do dia 05/01/2005 (ocasião em que tomou posse) ao dia 

20/01/2005 sendo automaticamente licenciado por estar privada sua liberdade, vereador eleito 

pelo Partido PSDB. Foi substituído pelo vereador suplente eleito o senhor Dionizio Cecatto 
Atualmente reside nesta cidade. Retornou as atividades de sua vereança em 12/12/06.  

 

                              DIONIZIO CECATTO, brasileiro, casado, RG.: 103660653, CPF.: 

018755628-85 SSP/SP, agricultor, nascido em 09/12/1958, na cidade de Urânia/SP, filho de 

Olívio Cecatto e Maria Scapim Cecatto, cursou o lº grau incompleto, morador da Chácara Bom 
Jesus, Córrego do Retrato, nesta cidade, de Santa Albertina. Vereador suplente, filiado ao 

partido PSDB, ocupou a vereança de 20/01/05 a 12/12/06 em substituição ao vereador Luiz 

Donizete Gil, o qual se encontrava licenciado por tempo indeterminado.  

 

                              SEBASTIÃO ROCCO, nascido aos 19/01/1945 na cidade de Catanduva, 

estado de SP, comerciário, casado com dona Geni Toledo Rocco, pai de 3 filhos, filho de Luís 
Rocco e de dona Frizolina Pereira Rocco, cursou a 4ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1948 da cidade de Catanduva, SP, quando ainda criança. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 2009-2012 pelo Partido PMDB. 

Atualmente reside nesta cidade. 

 
 

 

2013-2016 

 
PREFEITO   VANDERCI NOVELI 

VICE-PREFEITO APARECIDO CEREZO ZAGO 

VEREADORES                   Gerson Formigoni Junior 

                                         José Lazaro Junior 
                                         Edilson Isaias Machado 

                                         José Carlos Lino Pinto 

                                         Luiz Carlos Facin 

                                         Gilmar Miguel 

                                         Onofre Antônio Lombardi Cagnin 

                                         Aparecido Donizete Martins 
                                         Otávio Dos Santos 

Eleições em 07/10/2012 

 

 

                         VANDERCI NOVELLI, nascido aos 15/04/1961 na cidade de Santa Albertina, 

estado de SP, servidor público municipal ocupando o cargo de Chefe de Serviços Gerais I, 
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casado com dona Marina Rodrigues Novelli, pai de 1 filho, filho de Geraldo Novelli e de dona 
Sirlei Beija Novelli, cursou o 1º grau. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1989-1992 pelo Partido PDS e exerce o mandato 

de prefeito no período de 2013-2016 pelo Partido PMDB. Residente atualmente nesta cidade. 

 

                         APARECIDO CEREZO ZAGO, nascido aos 15/06/1966 na cidade de Santa 

Albertina, estado de São Paulo, servidor público municipal, motorista, casado com Maria Ester 
Poltronieri Zago, pai e 1 filha, filho de Laércio Cerezo Zago e dona Luzia Rosa de Oliveira Zago, 

cursou ensino médio completo. 

Exerceu o mandato de vice-prefeito no período de 2013-2016 pelo Partido PMDB, residente 

atualmente nesta cidade. 

 

                        GERSON FORMIGONI JUNIOR, nascido aos 23/08/1982 na cidade de 
Catanduva SP, engenheiro agrônomo, casado com Beatriz Aparecida Ancioto, pai de 2 filhos, filho 
de Gerson Formigoni e dona Maria Aparecida Segura Formigoni. Veio Para Santa Albertina a 
trabalho na Usina Colombo onde se casou e formou sua família. 
Exerceu o mandato de vereador no período de 2013-2016 pelo Partido PMDB. 

Atualmente reside nesta cidade. 
 

                      JOSÉ LAZARO JUNIOR, nascido aos 28/03/1985 na cidade de São José do Rio 
Preto SP, farmacêutico, casado com Miriam Kely Pondian, filho de José Lazaro e a Senhora Meire 
Antônia Reis da Silva Lazaro. 
Exerceu o mandato de vereador no período de 2013-2016 pelo Partido PMDB. 

Atualmente reside nesta cidade. 
 

                        EDILSON ISAIAS MACHADO, nascido em 06/07/1969 na cidade de 
Iturama/MG, servidor público municipal ocupando o cargo de motorista, separado, pai de 2 

filhas, filho de Antônio Francisco Machado e dona Cizira Ribeiro dos Santos, cursou o Ensino 

fundamental completo. Residente cidade de Santa Albertina, onde exerceu o mandato de 

vereador no período de 2013-2016 pelo Partido PMDB. 

 
                      JOSÉ CARLOS LINO PINTO, nascido em 31/05/1966 na cidade de Santa 
Albertina/SP, funcionário público lotado no cargo de motorista, casado com Ana Paula Soares 
Prates, filho de Paulo Lino Pinto e dona Catarina Florinda Pinto, cursou o ensino fundamental 

incompleto. 
Exerceu o mandato de vereador no período de 2013-2016 pelo Partido PSDB. 

Atualmente reside nesta cidade. 
              

                       LUIZ CARLOS FACIN, nascido em 08/04/1950 na cidade de Neves 
Paulista/SP, Professor de Educação Física, Advogado, casado com Regina Terezinha da Silveira, 
pai de 2 filhos, filho de Luiz Facin e dona Maria Iluminada Gonçales Facin. 
Exerceu o mandato de vereador no período de 2013-2016 pelo Partido PSDB. 

Atualmente reside nesta cidade. 
 

                       Gilmar Miguel, nascido aos 17/04/1972 na cidade de Santa Albertina, 

estado de São Paulo, Pecuarista, casado com a senhora Renata Ribeiro de Souza, pai de 3 

filhas, filho de Antônio Miguel e dona Antônia Aparecida de Melo Miguel, cursou a 1ª e 2ª série 
do ensino fundamental. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 2013-2016 pelo Partido PMDB. 

Atualmente reside nesta cidade.  

                            

                       ONOFRE ANTÔNIO LOMBARDI CAGNIN, nascido aos 01/01/1958 na cidade 

de Santa Albertina, estado de SP, servidor público municipal ocupando o cargo de chefe do 
departamento de compras, casado com dona Odete Victor de Oliveira Cagnin, pai de 2 filhos, 

filho de Durvalino Cagnin e de dona Jandira Lombardi Cagnin, cursou Geografia pela FAE 

Jales. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 2013-2016 pelo Partido PSDB. 

Atualmente reside nesta cidade.  
                                          

                       APARECIDO DONIZETE MARTINS, nascido aos 12/10/1965 na cidade de 
Dolcinópolis SP, servidor público municipal ocupando o cargo de motorista, casado com Maria 

Isa Barbosa Martins, pai de 2 filhos, filho de José Alves Martins e dona Maria da Conceição 

Marques Caldeira, cursou o 2º grau completo. 
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Exerceu o mandato de vereador no período de 2013-2016 pelo Partido PMDB. 
Atualmente reside nesta cidade.  

 

                         OTÁVIO DOS SANTOS, nascido aos 16/06/1934 na cidade de Icem, estado 

de SP, corretor de imóveis, casado com dona Inês Naves dos Santos, pai de 3 filhos, filho de 

Agostinho Serafin dos Santos e de dona Rosa Franchi dos Santos, cursou a 1ª série do 1º grau. 

Chegou a esta cidade no ano de 1957 da cidade de Américo de Campos, onde trabalhava como. 
Exerceu o mandato de vereador no período de 2013- 2016 pelo Partido PMDB. 

Atualmente reside nesta cidade. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2020 

 

 
PREFEITO   VANDERCI NOVELI 
VICE-PREFEITO APARECIDO CEREZO ZAGO 

VEREADORES                   

                                         João Messias 

                                         José Antônio Barboza 

                                         Edilson Isaias Machado 

                                         Onofre Antônio Lombardi Cagnin 
                                         Luiz Carlos Facin 

                                         Amauri Ambrósio Gonçalves 

                                         Evandro Paulino 

                                         Genivaldo Quirino de almeida 

                                         Claudinei Vieira França 

            Vereador suplente (Natanael Alves da silva) 
Eleições em 02/10/2016 

 

 
 

                         VANDERCI NOVELLI, nascido aos 15/04/1961 na cidade de Santa Albertina, 

estado de SP, servidor público municipal ocupando o cargo de Chefe de Serviços Gerais I, 

casado com dona Marina Rodrigues Novelli, pai de 1 filho, filho de Geraldo Novelli e de dona 
Sirlei Beija Novelli, cursou o 1º grau. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 1989-1992 pelo Partido PDS e exerce o mandato 

de prefeito no período de 2017-2020 pelo Partido PMDB. Residente atualmente nesta cidade. 

 

                         APARECIDO CEREZO ZAGO, nascido aos 15/06/1966 na cidade de Santa 
Albertina, estado de São Paulo, servidor público municipal, motorista, casado com Maria Ester 

Poltronieri Zago, pai e 1 filha, filho de Laércio Cerezo Zago e dona Luzia Rosa de Oliveira Zago, 

cursou ensino médio completo. 

Exerceu o mandato de vice-prefeito no período de 2017-2020 pelo Partido PMDB, residente 

atualmente nesta cidade. 

 
                     JOÃO MESSIAS DOS SANTOS, nascido aos 22/03/1957 na cidade de Santa 
Albertina, estado de SP, contramestre de marinheiro fluvial, casado com dona Edmara Pinheiro 

dos Santos, pai de 3 filhos, filho de Sebastião Tomaz dos Santos e de dona Natália Custódio 

dos Santos, cursou o 2º grau. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 2017-2020 pelo Partido PMDB. 

Atualmente, e como sempre, reside nesta cidade.  
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                          JOSÉ ANTÔNIO BARBOZA, nascido em 13/04/1973 na cidade de Jales/SP, 

empresário, possui união estável com Franciele Mogentale, pai de 2 filhas, filho de Antônio de 
Souza Barboza e Custódia Benta dos Santos Barboza, cursou faculdade de Administração mais 
não chegou a terminar o curso. 
Exerceu o mandato de vereador no período de 2017-2020 pelo Partido PSDB. 

Atualmente, e como sempre, reside nesta cidade.  

  
                        EDILSON ISAIAS MACHADO, nascido em 06/07/1969 na cidade de 
Iturama/MG, servidor público municipal ocupando o cargo de motorista, separado, pai de 2 

filhas, filho de Antônio Francisco Machado e dona Cizira Ribeiro dos Santos, cursou o Ensino 

fundamental completo. Residente cidade de Santa Albertina, onde exerceu o mandato de 

vereador no período de 2017-2020 pelo Partido PMDB. 

 

                       ONOFRE ANTÔNIO LOMBARDI CAGNIN, nascido aos 01/01/1958 na cidade 
de Santa Albertina, estado de SP, servidor público municipal ocupando o cargo de chefe do 

departamento de compras, casado com dona Odete Victor de Oliveira Cagnin, pai de 2 filhos, 

filho de Durvalino Cagnin e de dona Jandira Lombardi Cagnin, cursou Geografia pela FAE 

Jales. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 2017-2020 pelo Partido PSDB. 
Atualmente reside nesta cidade.  

 

                       LUIZ CARLOS FACIN, nascido em 08/04/1950 na cidade de Neves 
Paulista/SP, Professor de Educação Física, Advogado, casado com Regina Terezinha da Silveira, 
pai de 2 filhos, filho de Luiz Facin e dona Maria Iluminada Gonçales Facin. 
Exerceu o mandato de vereador no período de 2017-2020 pelo Partido PSDB. 
Atualmente reside nesta cidade. 
  
                        AMAURI AMBRÓSIO GONÇALVES, nascido aos 14/04/1961 na cidade de 
Santa Albertina/SP, autônomo, pai de 3 filhos, filho de Antônio Ambrósio Gonçalves e dona 
Antônia Benta Gonçalves. Cursou o ensino médio completo. 
Exerceu o mandato de vereador no período de 2017-2020 pelo Partido PSDB. 
Atualmente reside nesta cidade. 
  
                       EVANDRO PAULINO, nascido em 23/01/1992 na cidade e Americana/SP, 

atendente comercial na empresa Nakai Agropecuária, encontra-se em união estável com Mônica 
de Almeida Castro, pai de 2 filhas, filho de João Pereira Neto e Marcia Paulino Pereira, graduado 
em Gestão Financeira na faculdade Claretiano de Rio Claro (EAD) 
Exerceu o mandato de vereador no período de 2017- 2020 pelo Partido PMDB. 

Atualmente reside nesta cidade. 

 

                              GENIVALDO QUIRINO DE ALMEIDA, nascido em 30/10/1983 na cidade 
de Santa Albertina/SP, professor de matemática, casado com Bianca Leal Martins de Almeida, 
pai de 3 filhas, filho de Sebastião Quirino Neto e dona Maria Aparecida Quirino de Araújo. 
Exerceu o mandato de vereador no período de 2017- 2020 pelo Partido PSDB. 

Atualmente reside nesta cidade. 

 

                            CLAUDINEI VIEIRA FRANÇA nascido aos 14/12/1986 na cidade de 

Santa Albertina SP, servidor público municipal ocupando o cargo motorista, casado com a 

senhora Luiza Beijas Brentan, pai de 3 filhos, filho de Augusto Vieira Franca e a senhora Maria 
Rosa Vieira, cursou ensino médio completo. 

Exerceu o mandato de vereador no período de 2017-2020 pelo Partido PSDB. 

Atualmente reside nesta cidade.  

 

NATANAEL ALVES DA SILVA, nascido aos 27/10/1997 na cidade de Palmeiras d’Oeste/SP, 
solteiro, estudante de Jornalismo na Faculdade Educacional de Fernandópolis (FEF), filho e 
Juraci Alves da Silva e Lenira da Silva. 
Exerceu o mandato de vereador no período de 07/08/2017 a 06/09/2017 pelo Partido PSDB. 
Atualmente reside nesta cidade. 

 

 

 

2021-2024 
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PREFEITO   GERSON FORMIGONI JUNIOR 
VICE-PREFEITO GENIVALDO QUIRINO DE ALMEIDA 

VEREADORES                   

                                          

                                         José Antônio Barboza 

                                         Edilson Isaias Machado 

                                         Onofre Antônio Lombardi Cagnin 
                                         Arislan Dailson Dos Santos Silva 

                                         Júlio Cesar Barboza Postigo 

                                         Luiz Donizeti Barbosa 

                                         Natanael Alves da Silva 

                                         Sônia Aparecida Fiorilli 
                                         José Lazaro Junior 

 

  Eleições em 15/11/2020 

 

 

                        GERSON FORMIGONI JUNIOR, nascido aos 23/08/1982 na cidade de 
Catanduva SP, engenheiro agrônomo, casado com Beatriz Aparecida Ancioto, pai de 2 filhos, filho 
de Gerson Formigoni e dona Maria Aparecida Segura Formigoni. Veio Para Santa Albertina a 
trabalho na Usina Colombo onde se casou e formou sua família. 
Atualmente exerce o mandato de prefeito no período de 2021-2024 pelo Partido DEM. 

Atualmente reside nesta cidade. 

 
                              GENIVALDO QUIRINO DE ALMEIDA, nascido em 30/10/1983 na cidade 
de Santa Albertina/SP, professor de matemática, casado com Bianca Leal Martins de Almeida, 
pai de 3 filhas, filho de Sebastião Quirino Neto e dona Maria Aparecida Quirino de Araújo. 
Atualmente exerce o mandato de vice-prefeito no período de 2021-2024 pelo Partido PSDB. 

Atualmente reside nesta cidade. 

 
                           JOSÉ ANTÔNIO BARBOZA, nascido em 13/04/1973 na cidade de Jales/SP, 
empresário, possui união estável com Franciele Mogentale, pai de 2 filhas, filho de Antônio de 
Souza Barboza e Custódia Benta dos Santos Barboza, cursou faculdade de Administração mais 
não chegou a terminar o curso. 

Atualmente exerce o mandato de vereador no período de 2021-2024 pelo Partido PSDB. 

Atualmente reside nesta cidade. 

 
                        EDILSON ISAIAS MACHADO, nascido em 06/07/1969 na cidade de 
Iturama/MG, servidor público municipal ocupando o cargo de motorista, separado, pai de 2 

filhas, filho de Antônio Francisco Machado e dona Cizira Ribeiro dos Santos, cursou o Ensino 

fundamental completo. Residente cidade de Santa Albertina, onde exerce o mandato de 

vereador no período de 2021-2024 pelo Partido MDB. 

 
                       ONOFRE ANTÔNIO LOMBARDI CAGNIN, nascido aos 01/01/1958 na cidade 

de Santa Albertina, estado de SP, servidor público municipal, aposentado onde ocupava o 

cargo de chefe do departamento de compras, pai de 2 filhos, filho de Durvalino Cagnin e de 

dona Jandira Lombardi Cagnin, cursou Geografia pela FAE Jales. 

Atualmente exerce o mandato de vereador no período de 2021-2024 pelo Partido PSDB. 

Atualmente reside nesta cidade. 
 

                     ARISLAN DAILSON DOS SANTOS SILVA, nascido aos 29/12/1990 na cidade 

de Santa Albertina/SP, solteiro, filho do senhor Pedro da Silva e dona Maria Madalena dos 

santos, cursou o ensino médio completo, tem formação de técnico em segurança do trabalho 

no IEP Jales. 
Atualmente exerce o mandato de vereador no período de 2021-2024 pelo Partido Republicanos. 

Atualmente reside nesta cidade. 

 

                   JÚLIO CESAR BARBOZA POSTIGO, nascido aos 22/01/1980 na cidade de São 
José do Rio Preto/SP, autônomo, casado com Diana Dias Servente, pai de 2 filhos, filho de 
Donizete Postigo e a senhora Marta Aparecida Barboza Postigo, cursou o ensino médio completo. 
Atualmente exerce o mandato de vereador no período de 2021-2024 pelo Partido MDB. 

Atualmente reside nesta cidade. 
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                       LUIZ DONIZETI BARBOSA, nascido aos 20/10/1972 na cidade de Santa 

Albertina/SP, casado, pai de 2 filhos, filho de Joaquim Querino Barbosa e dona Olívia Gil 
Barbosa, cursou o ensino médio completo. 
 Atualmente exerce o mandato de vereador no período de 2021-2024 pelo Partido MDB. 

Atualmente reside nesta cidade. 

 

                         NATANAEL ALVES DA SILVA, nascido aos 27/10/1997 na cidade de 
Palmeiras d’Oeste/SP, solteiro, estudante de Jornalismo na Faculdade Educacional de 
Fernandópolis (FEF), filho e Juraci Alves da Silva e Lenira da Silva.  
Atualmente exerce o mandato de vereador no período de 2021-2024 pelo Partido PSDB. 

Atualmente reside nesta cidade. 

 

                           SÔNIA APARECIDA FIORILLI, nascida aos 16/04/1964 na cidade de Santa 
Albertina/SP, divorciada, mãe de 1 filha, filha de Lúcio Fiorilli e dona Inaide Campagnoli Fiorilli, 
formada em ciências biológicas. 
Atualmente exerce o mandato de vereadora no período de 2021-2024 pelo Partido MDB. 

Atualmente reside nesta cidade. 

 


