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Projeto de Decreto Legislativo nº 9/2019
Autor: Mauro Vieira Machado (PT)

“Concede o título de cidadão piedadense ao Subtenente Antônio Santi.”

A Câmara Municipal de Piedade decreta:

O presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas  

atribuições legais,  faço saber que a Câmara Municipal  de Piedade aprovou e eu promulgo o  

seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1° Fica a Câmara Municipal de Piedade autorizada a conceder o título de cidadão  

piedadense ao Subtenente Antônio Santi, pelos relevantes serviços prestados ao município.

Parágrafo único. O título a que se refere o presente artigo deverá ser entregue em sessão  

solene da Câmara Municipal.

Art.  2° As  despesas  decorrentes  do  presente  Decreto  Legislativo  correrão  à  conta  de  

dotações orçamentárias próprias.

Art. 3° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Biografia do homenageado em anexo.
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Justificativa:

O presente projeto tem o intuito de conceder o Título de Cidadão Piedadense ao  

Senhor Antônio Santi, pelos relevantes serviços prestados ao Município.

O Subtenente Santi, nesses mais de trinta anos, defendeu a população com muito  

comprometimento e honradez nas instituições em que atuou.

O  homenageado  comandou  a  Guarda  Municipal  de  Piedade  por  quatro  anos  

(2008-2012),  período este  em que reestruturou a Instituição,  com aquisição de novas  

viaturas  (veículos  e  motocicletas),  câmeras  de  monitoramento,  além  de  outros  

equipamentos de segurança pública.

No comando da Guarda Municipal, sempre teve o reconhecimento da população,  

pois  a maneira com que atuava inibia  a ação de marginais  e criminosos,  protegendo,  

assim, o cidadão de bem.

Diante  do  exposto,  nada  mais  justo  homenageá-lo  pelos  relevantes  serviços  

prestados à Segurança Pública do município de Piedade e, nesse sentido, peço apoio aos  

nobres pares para aprovação do presente Projeto de Decreto Legislativo.
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Histórico do Homenageado

O  Sr.  Antônio  Santi,  nascido  em  13  de  junho  de  1940,  natural  de  Laranjal  

Paulista/SP, casado há 31 anos com Berenice dos Reis Paula, pai de três filhos: Ricardo  

Paschoal Santi, Antônio Carlos de Lima Santi, Gleici de Lima Santi.

Ingressou na Força Pública do Estado de São Paulo no ano de 1965, ocupando o  

cargo de soldado e, em 1967, passou a ocupar o posto de Cabo. 

Em 1989, foi promovido a Sargento e, logo após, foi Comandante do Pelotão da  

PM de Ibiúna/SP, por cinco anos.

Mesmo após a sua aposentadoria como Subtenente, ocorrida em 1992, sentia que  

podia contribuir com a Segurança Pública e, no ano de 1998, o Sr. Antônio, com mais de  

trinta anos de serviços prestados em prol da sociedade, participou da criação da Fundação  

Guarda Municipal de Ibiúna, a qual teve a honra de comandar e instruir sob a supervisão  

do então Delegado de polícia da época, Dr. Nelson Alves Barbosa, na gestão do ex-prefeito  

Jonas de Campos.

No  ano  de  2004,  mudou-se  para  a  cidade  de  Piedade,  que  o  acolheu  desde  o  

primeiro dia. Com uma trajetória honrosa e íntegra, não demorou muito para receber o  

convite do então prefeito de Piedade, Geremias Ribeiro Pinto,  a assumir o Comando da  

Guarda Municipal, esta que foi criada na gestão do prefeito José Tadeu de Resende.

Comandou a Guarda Municipal de Piedade até o ano de 2012, período em que a  

Instituição obteve muitos progressos e evolução em sua estrutura e inteligência: aquisição  
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de  novos  equipamentos,  dois  veículos  VW  Volkswagen  Voyage,  duas  motocicletas,  

câmeras de monitoramento, além de outros equipamentos de segurança.

O  Subtenente,  Antônio  Santi,  neste  período  de  quatro  anos  que  comandou  a  

Guarda Municipal  de Piedade,  sempre se  dedicou de corpo e  alma para o sucesso da  

Instituição, proporcionando mais eficiência para a Segurança Pública de Piedade. 

 

Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 29 de março de 2019.

Mauro Vieira Machado
Vereador (PT)


