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PREÂMBULO 
 No ano de 2008 a Câmara Municipal de Guaíra editou 
e publicou o  Histórico Polício-Administrativo do Município de 
Guaíra, volume I, como forma de levar a toda população guai-
rense informações sobre a historia política e administrativa de 
nosso Município. Tal revista serviu de referencia para estudos 
escolares, pesquisas para concursos públicos e outras ativi-
dades, como fonte de informações sobre alguns fatos e pes-
soas que passaram por cargos políticos em Guaíra. 
 Para que a população guairense continue tendo as in-
formações sobre a historia política e administrativa do Municí-
pio de Guaíra, estamos editando o volume II da Revista do 
Legislativo, que atualiza as informações do volume I até os 
dias de hoje. 
 Como o Legislativo Municipal é uma instituição que con-
grega a historia dos homens que ocuparam cargos na Câmara 
e na Prefeitura Municipal, para que os seus legados não caiam 
no esquecimento, é dever nosso registrar para conhecimento 
público os seus nomes e realizações, pois ao longo do tempo 
serão reverenciados pelos seus familiares e cidadãos guai-
renses. 
 Como aconteceu com o volume I, temos certeza que 
as informações aqui contidas  e atualizadas serão de extrema 
utilidade para as escolas, alunos, bibliotecas, órgãos de im-
prensa falada e escrita, entidades, clubes de serviço e demais 
instituições constituídas e com isso estaremos preservando a 
historia de nosso Município, não deixando que o registro dos 
fatos sejam corroídos pelo tempo. 

 Câmara Municipal de Guaira,  2.013. 

   José Mendonça. 
         Presidente.
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HISTORICO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO 

DO MUNICIPIO DE GUAIRA.

  PREFEITOS, VICE-PREFEITOS
 E VEREADORES – 1.929 A 2.013.

PERFIL POLITICO
 Todo Município tem sua história e desde a sua fundação 
são registrados atos e fatos que ao longo dos tempos formam 
o acervo de informações que acabam constituindo-se em ob-
jeto de pesquisas e estudos por parte das instituições de en-
sino, entidades constituídas e os próprios munícipes 
 Nos últimos anos alguns livros foram escritos e edita-
dos por guairenses, retratando a história politica do Município 
e  evidenciando a participação de vários segmentos em seu 
contexto. 
	 Mas,	o	presente	 trabalho	 tem	a	finalidade	de	 retratar	
com exatidão os nomes dos Prefeitos, Vice-Prefeitos, Presi-
dentes da Câmara, Vice-Presidente, 1º Secretário, 2º Secre-
tário da Mesa do Legislativo Municipal e vereadores que ocu-
param uma cadeira na Casa Legislativa no período de 18 de 
maio de 1929 até os dias de hoje.  
 Os dados e informações retratados neste trabalho 
foram extraídos dos registros e arquivos da Câmara Munici-
pal. 
 Com o passar dos anos, os livros e registros vão per-
dendo a qualidade de seus escritos, além de sofrerem perda 
de informações decorrente da infestação de cupins, traças e 
outros insetos que corroem o seu conteúdo. 
 Em função dessas situações é que fomos levados a 
fazer uma extensa pesquisa das informações arquivadas no 
Legislativo. As pesquisas para formação dos volumes I e II  
desse trabalho foram feitas ano a ano, com atualizações até 
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os dias de hoje.
 Desde o inicio das pesquisas, os arquivos da Câmara 
Municipal de Guaíra sofreram baixas decorrentes da infes-
tação	de	cupins,	mas	já	tínhamos	colhidos	dados	que	ficaram	
registrados em documentos separados, o que possibilitou-nos 
a manutenção de informações importantes para a constituição 
deste trabalho.
 Além da preservação dos nomes de pessoas que for-
mam o histórico político-administrativo do Município, este tra-
balho retrata também alguns fatos que ocorreram durantes es-
ses 84 anos e o registro dos primeiros projetos, requerimentos 
e indicações apresentados. 
 No dia 18 de maio de 2007 a Câmara Municipal de 
Guaíra prestou homenagem aos vereadores que ocuparam 
uma cadeira no Legislativo Municipal, onde foram-lhes en-
tregues	certificados	na	forma	da	Bandeira	do	Município	retra-
tando o período da legislatura em que o mesmo legislou.
 Os vereadores que já haviam falecidos, também tiveram 
certificados	na	forma	da	Bandeira	do	Município,	tendo	sido	os	
mesmos entregues às suas famílias, “ in-memoriam “
 Nestes 84 anos de vida político-administrativa do Mu-
nicípio de Guaíra, onde os Poderes Executivo e Legislativo 
foram os protagonistas das ações governamentais, muitos 
atos e fatos foram registrados. 
 Aproveitamos a oportunidade para retratar fatos e um 
breve	comentário	sobre	o	perfil	de	alguns	políticos	que	coman-
daram e que comandam os destinos de nosso Município. Es-
ses comentários serão feitos a partir de 1964, há aproximada-
mente 49 anos atrás.   
 Em 1964, assumiu pela primeira vez o mandato de Pre-
feito o médico Waldemar Chubaci, que apesar de ser natural 
de Jaborandi, tornou-se um guairense de coração, pois aqui 
residiu	praticamente	até	o	final	de	sua	vida,	a	sua	biografia	e	o	
seu	perfil	será	comentado	no	seu	segundo	mandato.	
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 Em 01.02.1969 assumiu o cargo de Prefeito do Mu-
nicípio de Guaira, o Engenheiro Aloizio Lelis Santana, através 
do voto direto. Em agosto de 1972,  a Prefeitura Municipal foi 
transferida para o bairro Maracá,  cujo primeiro mandato encer-
rou-se no dia 31 de janeiro de 1.973.
	 O	Ex-Prefeito	Aloizio	Lelis	Santana	sempre	foi	qualifica-
do como uma pessoa exigente, franco em suas posições. Em 
sua ação como administrador público sempre teve o controle 
da Prefeitura Municipal em suas mãos, fazendo questão de 
tomar as decisões, mesmo que fosse de pequena importância. 
 Sempre foi dedicado, interessado e profundo conhece-
dor dos trâmites administrativos de uma Prefeitura Municipal, 
onde adquiriu conhecimentos que foram aplicados em suas 
administrações. 
 Pelo seu elevado espírito empreendedor, deixou mar-
cado em suas administrações, importantes obras que são res-
ponsáveis pelo desenvolvimento e crescimento do Município 
de Guaíra. Sempre foi um Prefeito que teve minuciosamente o 
controle	financeiro	e	administrativo	da	Prefeitura	Municipal.			
 No dia 1º de fevereiro de 1.973, tomou posse o Prefeito 
eleito, Dr. Waldemar Chubaci, para o seu segundo mandato  
com termino previsto para  o dia 31.01.1977. 
 O saudoso Waldemar Chubaci foi um homem público 
dedicado e neste período já exercia o seu segundo mandato 
como Prefeito Municipal. Político experiente e dono de uma 
oratória envolvente, sempre atuou de forma incisiva nos meios 
políticos do Estado. 
 Em sua primeira gestão como Prefeito, foi o responsável 
pelo inicio da arrancada de Guaíra rumo ao desenvolvimento, 
tendo	como	suporte	financeiro,	a	instituição	do	ICM-	Imposto	
sobre Circulação de Mercadorias -, hoje ICMS. 
 Devido ao seu tino e experiência política, alcançou pro-
jeção regional e estadual, onde por mais de uma vez ocupou 
uma cadeira de Deputado Estadual na Assembléia Legislativa 
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do Estado de São Paulo, tendo sido considerado o político 
guairense de maior destaque no cenário Estadual, nos últimos 
anos.
 Como administrador público, também deixou sua marca 
em várias obras de relevante importância para o desenvolvi-
mento e crescimento do Município de Guaíra. 
 No dia 25 de janeiro de 1977, o Prefeito Waldemar Chu-
baci foi acometido de um infarto do miocárdio no Palácio dos 
Bandeirantes,	 onde	 participava	 de	 solenidades	 promovidas	
pelo Governador do Estado. 
 Em virtude da gravidade da enfermidade, assumiu de-
finitivamente	o	cargo	de	Prefeito,	o	Vice-Prefeito,	senhor	José	
Adalberto	Lelis	Garcia,	que	completou	o	mandato,	ficando	no	
cargo até o dia 31.01.1977. ( 6 dias ). 
  Em 1º de fevereiro de 1977 assumiu novamente o car-
go de Prefeito Municipal, o Engenheiro Aloizio Lelis Santana, 
para mandato até o dia 31.01.1981, tendo aí a oportunidade de 
dar mais uma contribuição ao Município de Guaíra, com obras 
importantes.  
 Em 1980, os Prefeito Municipais que ocupavam o car-
go, tiveram os seus mandatos prorrogados em mais dois anos. 
Nesta situação o Dr. Aloizio Lelis Santana manteve-se no car-
go de Prefeito Municipal até o dia 31.01.1983. 
 Em 1º de fevereiro de 1983, assumiu o cargo de Prefeito 
Municipal o Dr. Fábio Talarico, para mandato no período de 
1983 a 1988 ( 6 anos ). 
 O Dr. Fábio Talarico era um homem de inquestionável 
competência política, de notória oratória, que envolvia facil-
mente as pessoas e foi um administrador muito preocupado 
com os problemas sociais do Município.
 Muitos que estavam próximos do Dr. Fábio Talarico viam 
nele uma qualidade  inquestionável “ Era uma pessoa de um 
coração	muito	bom,	o	que	dificultava	em	alguns	momentos	as	
tomadas de decisões. “  Suas ações eram levadas a efeito,  
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sempre preocupadas com o bem estar das pessoas, sem levar 
em conta partido político, religião, raça, cor etc e  eram nortea-
das para o bem comum. 
 Apesar de ser um político cuja ação priorizava a ação 
social, também deixou cravado na historia do Município, mui-
tas obras construídas.
 Infelizmente, na manhã dia 15.03.1987 o Dr. Fábio Ta-
larico foi acometido de um AVC- acidente vascular cerebral, o 
que acabou tirando-lhe a vida no exercício do mandato.
 Em virtude da enfermidade do Dr. Fábio, no dia 
18.03.1987 assumiu o cargo de Prefeito, em substituição ao 
titular,	o	senhor	Adnaer	Barros	Lelis.	
 Lamentavelmente, no dia 02.04.1987, o Dr. Fábio veio 
a	falecer.	Como	o	seu	Vice-Prefeito,		Adnaer	Barros	Lelis	já	se	
encontrava no cargo de Prefeito Municipal, teve a sua posse 
definitiva,	onde	cumpriu	mandato	até	o	dia	31.12.1988.	
	 O	senhor	Adnaer	Barros	Lelis,	quando	assumiu	o	cargo	
de Prefeito, demonstrou ser uma pessoa, que apesar de pou-
cos estudos, tem um tino administrativo apurado. 
 Quando assumiu o cargo de Prefeito, deu continuidade 
aos projetos implantados pelos Dr. Fábio e também incumbiu-
se de construir obras de relevante importância para o Municí-
pio. 
	 Apesar	de	muitos	casos	contados,	em	seu	perfil	político-
administrativo, sempre demonstrou ser uma pessoa de elevado 
espírito	beneficente	e	um	administrador	que	dava	tarefas	aos	
seu comandados, exigindo-se as providencias cabíveis para 
que aquilo se realizasse.  
 No dia 1º de janeiro de 1.989, tomou posse no cargo 
de Prefeito Municipal o senhor José Pugliesi, mais conhecido 
como Minininho. 
 Tratava-se de um homem de bom coração, dono de ex-
periência administrativa, de família tradicional e teve sua ad-
ministração voltada para o programa social, principalmente no 
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tocante à construção de casas populares.
 Como Prefeito Municipal também deixou a sua marca, 
contribuindo para o crescimento e desenvolvimento do Municí-
pio. 
 No dia 1º de janeiro de 1.993, tomou posse no cargo 
de Prefeito Municipal o Dr. Orlando Garcia Junqueira, médico 
cardiologista conceituado e de um carisma inquestionável. 
 De acordo com os registros, nos últimos 45 anos, o Dr. 
Orlando Garcia Junqueira foi o único Prefeito eleito, sem ter 
passado pela Câmara Municipal. Os demais ocuparam uma 
cadeira no Legislativo. 
 O seu nome surgiu como candidato a Prefeito em po-
tencial,	devido	ao	seu	elevado	carisma,	fino	trato	no	relaciona-
mento com as pessoas e dono de uma educação, que impedia-
o de dirigir-se ou retrucar asperamente com qualquer cidadão 
guairense. 
 Em seu mandato, o Dr. Orlando Garcia Junqueira tam-
bém deixou marcas de sua administração, tendo se destaca-
do com a remodelação do parque maracá e a Praça São Se-
bastião, além de outras obras de relevante importância para o 
Município. 
 No dia 1º de janeiro de 1997, tomou posse no cargo de 
Prefeito Municipal o senhor Cláudio Armani. 
 Cláudio Armani foi eleito Prefeito Municipal mediante 
uma	campanha	simples	e	de		poucos	recursos	financeiros.	
	 O	seu	perfil	de	homem	do	povo,	muito	 ligado	às	peri-
ferias, levou-o a ocupar o cargo máximo do Município. Para 
muitos, a sua eleição contrariou a lógica, pois enfrentou uma 
campanha com adversários experientes, que já militavam na 
política há vários anos.
 Mesmo após o termino de seu mandato, continuou sen-
do um homem simples e muito ligado ao povo, principalmente 
aqueles que moram nas periferias. 
 O inicio da década de 2.000 foi doloroso para a classe 
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política de Guaíra. Apesar das diferenças ideológicas, os políti-
cos guairense sempre souberam avaliar com maturidade os 
momentos difíceis. 
 Eleito Prefeito Municipal em outubro de 2.000, o senhor 
José Pugliesi ( Minininho ), não chegou a tomar posse em vir-
tude de enfermidade. No dia 1º de janeiro de 2.001, assumiu 
o cargo de Prefeito Municipal, o Dr. Orlando Garcia Junqueira, 
em virtude da enfermidade do titular, senhor José Pugliesi. 
 No dia 6 de janeiro de 2.001, faleceu o senhor José 
Pugliesi ( Minininho ), que era detentor do cargo de Prefeito 
Municipal por eleição direta. Em decorrência do falecimento do 
senhor José Pugliesi, o Dr. Orlando Garcia Junqueira foi em-
possado	definitivamente	no	cargo	de	Prefeito	Municipal	para	
cumprir mandato até o dia 31.12.2004.. 
 Mas, por uma fatalidade do destino, o Dr. Orlando Garcia 
Junqueira veio a sofrer pela mesma doença que levou o sen-
hor José Pugliesi ( Minininho ). Dia 8 de novembro de 2.002, 
faleceu também o Dr. Orlando Garcia Junqueira, deixando o 
cargo de Prefeito vago. No mesmo dia assumiu o cargo de Pre-
feito Municipal, o senhor José Carlos Augusto, que ocupava o 
cargo de Presidente da Câmara. 
 Em apenas dois anos, Guaíra perdeu dois homens que 
já haviam ocupado o cargo de Prefeito e, tenho certeza, muito 
tinham a dar de contribuição ao Município de Guaíra. 
 Guaíra perdeu um grande empresário, de coração aber-
to e um médico de família, que está fazendo falta para toda a 
comunidade guairense. 
	 Dificilmente	encontraremos	uma	família	guairense	que	
não tenha tido um de seus integrantes, atendido pelo Dr. Or-
lando. Muitos guairenses estão hoje entre nós, graças à inter-
venção do médico, Orlando Garcia Junqueira, que nunca fez 
questão de horário ou local para atendimento aos seus clien-
tes. 
 Em resumo, Guaíra perdeu um grande político e um ex-
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celente médico. 
 Em virtude da vacância do cargo de Prefeito e Vice-
Prefeito, foram realizadas eleições municipais no dia 16 de fe-
vereiro de 2.003, para completar o período da Legislatura, ou 
seja, até 31.12.2004. 
 Realizadas as eleições, foram eleitos, o senhor José 
Carlos	Augusto	para	o	cargo	de	Prefeito	Municipal	e	Badia	Ja-
bour Junqueira, esposa do saudoso Dr. Orlando Garcia Jun-
queira para Vice-Prefeita. 
 O senhor José Carlos Augusto, apesar de jovem já 
experiente quando assumiu o cargo de Prefeito Municipal e 
mesmo	diante	das	dificuldades	decorrentes	do	trauma	político	
deixado pelas mortes do senhor José Pugliesi e Dr. Orlando 
Garcia Junqueira, fez uma profícua administração. 
 Com um mandato curto, de apenas 2 anos, teve que 
priorizar a sua administração em cima das necessidades do 
Município e deixou a Prefeitura Municipal com a marca de um 
bom desempenho. 
 Em seguida ocupou o cargo de Prefeito Municipal  o 
senhor Sergio de Mello, que tomou posse no cargo no dia 1º 
de janeiro de 2.005 e teve atuação no sentido de desenvolver 
uma boa administração, com obtenção de recursos Estaduais 
e Federais, e na realização de obras importantes, principal-
mente as ligadas ao setor de saúde.   
 Em outubro de 2008, o senhor José Carlos Augusto foi 
eleito novamente Prefeito Municipal, tendo tomado posse no 
cargo no dia 1º de janeiro de 2009, tendo ocupado o cargo até 
o dia 31/12/2012.
 Em outubro de 2012, o senhor SERGIO DE MELLO, foi 
eleito novamente para ocupar a cadeira máxima do Executivo 
Municipal, encontrando-se hoje no exercício do mandato.  
 Feitas essas pequenas considerações sobre os Pre-
feitos que passaram pela cadeira no Executivo Municipal, em 
poucas	palavras	 faremos	a	 seguir	 um	perfil	 dos	Presidentes	
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do Legislativo, a partir do ano de 1978, ou seja, dos últimos 35 
anos.
 - Fábio Talarico – Médico e experiente político, desta-
cava-se pelas suas preocupações com os problemas sociais e 
de oratória invejável; 
 - Tutomu Saito – Homem simples, de formação básica, 
sempre foi dedicado quando ocupou cargo publico; 
 - Dr. Elydio Antonelli – Médico, que por vários anos 
ocupou cadeira no Legislativo Municipal, com destaque pelo 
seu desempenho político, levando-o a candidatar-se ao cargo 
de Prefeito; 
 - Antonio de Oliveira Lima- Empresário, exigente, per-
feccionista e dedicado em suas empreitadas. Sempre encara 
com	seriedade	os	seus	desafios;	
 - Abdala Elias - Experiente político, que apesar de for-
mação básica, se destacava pela seus posicionamentos con-
tundentes e bem fundamentados; 
 - Luiz Afonso Pignanelli – Advogado e vereador que 
se destacou pelos seus posicionamentos que levou-o a ser 
eleito Vice-Prefeito; 
 - Shigueaki Suzuki – Pessoa simples, de formação 
básica, que ocupou por vários anos uma cadeira no Legislativo 
e destacava-se pela sua maneira rápida de resolver os proble-
mas; 
 - Paulo André – Engenheiro, que teve atuação política 
destacada no período em que teve lugar no cenário político de 
Guaíra; 
 - Antonio de Jesus Marques (Tapicirica) – Empresário 
simples, de formação básica, às vezes polemico, que teve que 
lutar muito para ser Presidente da Câmara; 
 - Antonio Luiz da Silva - Empresário, de formação de 
nível médio, sempre procurou fazer uma politica de boa vizin-
hança; 
 - José Carlos Augusto – Jovem, político de formação 



HISTÓRICO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO DE  GUAIRA SP 

Câmara Municipal de Guaíra-SP 11

de nivel superior, que destacou-se na Câmara Municipal, o que 
levou-o ao cargo de Prefeito Municipal; 
 - José Eduardo Coscrato Lelis - Engenheiro Agrôno-
mo, que, como o pai, sempre teve um elevado espírito em-
preendedor; 
 - José Mendonça – Ingressou jovem na política, tendo 
ocupado uma cadeira na Câmara por 18 anos e como Presi-
dente, teve atuação dedicada para com os assuntos do Legis-
lativo; 
 - Aloizio Lelis Santana – Experiente político de notória 
capacidade administrativa. Destaca-se pelos seus posiciona-
mentos	firmes;	
 - Omar Allab – Empresário, de formação básica, sem-
pre	 teve	 sua	 atuação	 direcionada	 às	 causas	 beneficentes	 e	
eventos de natureza coletiva; 
 - José Antônio Lopes – Empresário que apesar de ter 
ingressado na política há pouco tempo, é considerado experi-
ente	e	de	fino	trato	com	os	políticos	em	geral;	
 - Edvaldo Doniseti Morais – Empresário, de formação 
básica, tendo-se destacado pela sua ação conjunta na busca 
de recursos para o município, tendo chegado a Vice-Prefeito.  
 - Marco Antonio Pugliesi – Empresário, considerado 
sério em suas atividades, de família tradicional na política e de 
posicionamentos	firmes	e	francos;	
 - José Reinaldo dos Santos Junior- O mais jovem 
político a ocupar o cargo de Presidente da Câmara, tendo se 
destacado pela sua criatividade no desempenho de suas  ativi-
dades político-administrativa. 
 - Renato César Moreira – Jovem professor de Edu-
cação Física, sempre esteve à frente das atividades despor-
tivas, com a participação e conquistas em jogos regionais, le-
vando o nome de Guaira ao podium. 
 - José Renato Tavares -  Tendo ocupado cadeira na 
Câmara Municipal em mandatos anteriores, somente em 2010 
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teve oportunidade de conduzir os trabalhos legislativos, com 
simplicidade	e	eficiência.	
 - Maurilia dos Santos R. Landim – Foi a primeira mu-
lher a ocupar o cargo de Presidente do Legislativo guairense e 
o fez com dedicação. 
 - Cecilio José Prates – É medico dedicado e ocupou 
a presidência da Câmara de Guaíra nos exercícios de 2009, 
2010 e 2011, em virtude do afastamento temporário dos titu-
lares. Durante os períodos em que exerceu o cargo de Presi-
dente,	dirigiu	os	trabalhos	com	eficácia	e	dedicação.	
 - José Antonio Lopes –  Pela segunda vez em 2012 
teve a oportunidade de dirigir os trabalhos do legislativo mu-
nicipal. Era um político experiente e considerado excelente 
mediador	por	seus	colegas.	Apesar	das	dificuldades,	não	se	
abatia e eraperseverante em suas empreitadas.    
 - José Mendonça – Em 2013, ocupa pela terceira vez 
o cargo máximo da Câmara Municipal, e pela sua experiência, 
conduz os trabalhos de forma imparcial e com dedicação; 
 Preocupados com a manutenção da historia do Municí-
pio de Guaíra, o atual  Presidente da Câmara Municipal, vere-
ador JOSE MENDONÇA e os demais vereadores, através da 
Resolução Nº103 de 02/05/2013 entenderam por bem atua-
lizar  o histórico político-administrativo do Município de Guaíra, 
incluindo	a	biografia	dos	homens	que	ocuparam	a	Chefia	do	
Executivo o que, com certeza, será objeto de pesquisas e in-
formações aos diversos segmentos da sociedade guairense.  
  Passaremos agora a relatar os nomes, biogra-
fias,	 períodos	 e	 fatos	 ocorridos	 nas	 legislaturas	 passadas	 e	
atual. 
* João José Assis Leite, Economista-
Contabilista é Assessor da Presidência 
da Câmara Municipal de Guaira,  coorde-
nador da pesquisa para formação deste 
trabalho e autor destes relatos.  



HISTÓRICO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO DE  GUAIRA SP 

Câmara Municipal de Guaíra-SP 13

Enoch Garcia Leal
18/05/1929 a 27/10/1930.

Nasceu em Guaíra aos 16 de maio 
de	1886,	filho	de	João	Garcia	de	Car-
valho e Maria Luiza Garcia. Casou-
se no dia 27 de junho de 1912, com 
Ana Alves Lelis. O casal teve os 
seguintes	 filhos:	 Alírio,	 Maria	 Estela,	

PERIODO - 18.05.1929 A 27.10.1930

PREFEITO: ENOCH GARCIA LEAL. 
VICE-PREFEITO: ANTONIO SANTANA. 

PRESIDENTE DA CAMARA: 
 CAP. JOSE CUSTODIO DE L. E SILVA. 

VICE-PRESIDENTE:
 MANOEL ALVES FERREIRA. 

VEREADORES: 
MESSIAS CANDIDO FALEIROS. 

                  JOAQUIM OZORIO DE OLIVEIRA.

Zuleica, Dalva, Enoch e José Adalberto. Na sua vida pública 
além de prefeito, foi vereador por mais de uma legislatura. 
Como	atividade	profissional,	trabalhou	numa	firma	de	exportação	
de Café em Santos, foi comerciante e pecuarista em Guaíra. 
Enoch, foi eleito prefeito de Guaíra, em 1929 pela Câmara de 
Vereadores, que acabavam de tomar posse em seus manda-
tos conforme as eleições realizadas. Governou o Município 
durante 17 meses, (18/05/1929 a 27/10/1930), pois a seguir 
aconteceu o golpe de Estado, e Getúlio Vargas assumiu o go-
verno	central	e	o	Brasil	conheceu	um	longo	período	ditatorial. 
Mesmo com tão curto mandato, conseguiu trazer para 
Guaíra energia elétrica e organizou  a parte buro-
crática referente ao funcionamento da Prefeitura, cui-
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dou da estrutura de sustentação do novo Município. 
Doou uma área de terrenos para construção e funcionamento 
do primeiro campo de pouso da cidade que media 700 metros de 
comprimento e 200 metros de largura. Estava localizada onde 
foi construído o conjunto habitacional “Mário Garcia da Costa”. 
Homem esclarecido e amante do progresso. Possuia em sua 
fazenda um engenho de cana, modernamente instalado acio-
nado a vapor e turbinas para a produção de açúcar, único com 
esse sistema no Município. Faleceu em 25 de setembro de 
1960. Em sua homenagem uma das escolas estaduais da ci-
dade recebeu o seu nome EEPSG “Enoch Garcia Leal”, e a 
praça	no	bairro	Bom	Jesus	da	Lapa.

COPIA DA ATA DE INSTALAÇÃO 
DO MUNICIPIO DE GUAIRA

Aos dezoito dias do mês de maio de mil novecentos e vinte 
e nove, nesta cidade de Guaíra, da comarca de Orlândia, 
Estado de São Paulo, ali presente o Exmo. Sr. Dr. Olécio da 
Cunha Vieira, MM. Juiz de Direito da Comarca de Orlândia, 
a que pertence este município e reunidos os vereadores 
eleitos e diplomados, os senhores: MESSIAS CANDIDO 
FALEIROS, JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA, ENOCH GARCIA 
LEAL, MANOEL ALVES FERREIRA, ANTONIO SANTANA 
e JOAQUIM OZÓRIO DE OLIVEIRA, presentes igualmente 
muitos convidados e pessoas gratas, entre as quais vári-
as autoridades estaduais e municipais e representando o 
congresso estadual pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito, foi 
dito que nos termos do artigo décimo terceiro, parágra-
fo terceiro e quarto do decreto nº 1454 de mil novecen-
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tos e sete, tendo a presente reunião por objeto a posse 
dos vereadores eleitos e consequentemente instalação do 
novo município de Guaíra, criado pela Lei nº 2328 de 29 
de Dezembro de 1928, assumia a presidência da presente 
sessão de instalação convidando assim ENOCH GARCIA 
LEAL, para servir de secretário na forma da lei. Em se-
guida pelo senhor Presidente foi declarado que ia deferir 
aos referidos senhores o compromisso  determinado por 
lei, tendo nesta ocasião proferido notável oração alusiva à 
solenidade que presidia, e saudando os habitantes e os re-
presentantes do nosso município. Em seguida de pé como 
toda a numerosa assistência convidou os senhores verea-
dores a prestarem o seu compromisso, proferindo primei-
ro, vereador convidado a seguinte forma “PROMETO DE-
SEMPENHAR COM PRÉSTIMO E LEALDADE AS FUNÇÕES 
DE VEREADOR, RESPEITANDO A CONSTITUIÇÃO FEDE-
RAL E A DESTE ESTADO, OBSERVANDO E FAZENDO OB-
SERVAR AS OUTRAS LEIS DA UNIÃO E DO ESTADO, E AS 
LEIS, RESOLUÇÕES E PROVIMENTOS MUNICIPAIS, PRO-
MOVENDO A PROSPERIDADE DO MUNICÍPIO”. Sendo em 
seguida repetida por cada um dos demais vereadores. A 
forma “ASSIM O PROMETO”. Prestando dessa forma o 
compromisso por todos vereadores, o Exmo. Sr. Juiz de 
Direito declarou oficialmente instalado o novo município 
de Guaíra e empossada a sua Câmara Municipal, convi-
dando em seguida o vereador MESSIAS CANDIDO FALEI-
ROS como mais velho dos eleitos a assumir a presidência 
provisória de acordo com a lei até que a Câmara elegesse 
o seu presidente efetivo (e como seu presidente efetivo) 
e como nada mais houvesse a tratar o Sr. Presidente, de-
clarou encerrada a sessão, ordenando que se lavrasse a 
presente ata e dela se extraísse uma cópia autêntica para 
ser enviada ao Excelentíssimo Senhor Dr. Secretário do in-
terior do Estado, afim de ser guardada no arquivo público, 
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na forma da lei, sendo a mesma ata devidamente assinada 
pelo senhor presidente, vereadores, e pessoas presentes 
que o queiram fazer. Eu ENOCH GARCIA LEAL, secretário 
da sessão que a escrevi e assino:

OLÉCIO DA CUNHA VIEIRA
ENOCH GARCIA LEAL

MESSIAS CANDIDO
ANTONIO SANTANA

JOAQUIM OZÓRIO DE 
OLIVEIRA

MANOEL ALVESFERREIRA
JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA

ANDRÉ MARTINS DE 
ANDRADE

ALFREDO VASCONCELOS
ANTONIO MARQUES GAR-

CIA
JOSÉ PEREIRA ROCHA

PE. SALVADOR 
SORRENTINO

JACINTO AMARAL NAR-
DUCCI

ROGELINO SALOMÃO
PE. PIO PALÁCIOS

PE. JOÃO NEVES COLEN
ANTONIO CANDIDO ALVES 

PEREIRA
ELOY LIMA

ARNALDO REIS SANTOS
POLICARPO CARDOSO DA 

SILVEIRA
JOSÉ MAGINO DE 

ANDRADE
JOÃO ALEIXO DE PAULA

MATHEUS MEI
AUGUSTO ALVES DE 

ANDRADE
JEREMY ROCHA
IRLANDINA P. DE 

QUADROS
SINHÃ I. DE QUADROS
MARIA JOSÉ ROCHA 

LOURDES LÉLIS
GENOVEVA JUNQUEIRA
LEONOR GARCIA LEAL
IRACEMA ALVES LIMA
SEBASTIÃO J. LAGE

GASTÃO M. MAIA
JOSÉ DE CARVALHO

 PRADO
MAGINO DINIZ JUNQUEIRA

REALINO GARCIA LEAL
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ELEIÇÃO DA PRIMEIRA MESA E ESCOLHA DO 
PRIMEIRO PREFEITO – CÓPIA DA ATA

 Aos dezoito dias do mês de maio de mil novecentos e 
vinte e nove, nesta cidade de Guaíra, estado de S. Paulo, na 
sala das sessões da Câmara Municipal de Guaíra, às 13 ho-
ras, sob a presidência do senhor MESSIAS CANDIDO FALEI-
ROS, presidente provisório e vereador mais velho dos eleitos, 
declarou-se aberta a sessão anunciando que se ia proceder 
a eleição do Governo Municipal, a começar pela de presi-
dente	efetivo	da	Câmara	–	Procedida	a	eleição,	verificou-se	o	
seguinte	resultado	:	

 PRESIDENTE: 
JOSÉ CUSTÓDIO DE LELLIS E SILVA, 5 votos; 

VICE-PRESIDENTE: 
MANOEL ALVES FERREIRA, 5 votos; 

PARA PREFEITO MUNICIPAL: 
ENOCH GARCIA LEAL, 5 votos; 

VICE-PREFEITO: ANTONIO SANTANA, 5 votos. 
Para membros da comissão de Finanças, Viação e Obras 
Públicas:	MANOEL	ALVES	FERREIRA,	5	votos;	JOAQUIM	

OZÓRIO DE OLIVEIRA, 5 votos.

PRIMEIRA SESSÃO 
ORDINÁRIA

 Aos vinte dias do mês de 
maio de mil novecentos e vinte 
e nove, realizou-se na sala das 
Sessões da Câmara Municipal 
de Guaíra, a primeira Sessão 
Ordinária, realizada para apre-

ciação e discussão de vários projetos de lei, apresentados pela 
comissão	de	finanças	e	justiça:
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PROJETO DE LEI Nº 1
  Adapta o regimento interno e o código de Posturas mu-
nicipais de Orlândia, este último com a exclusão de algumas 
disposições,	afim	de	que	por	eles	se	regesse	provisoriamente	
a Câmara Municipal de Guaíra, no qual foi aprovado por una-
nimidade.

PROJETO DE LEI Nº 2: 
 Adaptando a Lei orçamentária de Orlândia do Exercício 
de 1.929, na parte referida do distrito de Guaíra e apresentado 
pela comissão de Finanças, sendo aprovado por unanimidade.

PROJETO DE LEI Nº 3: 
 Criando os cargos de administração interna da Câmara, 
com respectiva tabela de vencimentos, aprovado por unanimi-
dade.

PROJETO DE LEI Nº 4: 
 Autorizando o prefeito a fazer as operações de crédito 
necessárias ao pagamento das parcelas de quarenta contos 
de réis referente à primeira prestação devida à Câmara de 
Orlândia e vinte contos de réis referentes as despesas feitas 
para a criação do Município de Guaíra, bem como, dando po-
deres ao mesmo prefeito a aceitar letras de câmbio referentes 
as demais prestações devidas a referida Câmara de Orlândia 
acrescidas de respectivos juros, aprovado por unanimidade.

PROJETO DE LEI Nº 5: 
 Apresentado pela Comissão de Finanças, autoriza o 
Prefeito Municipal a dar as primeiras providências para a cons-
trução do matadouro municipal, aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 6: 
 Comissão de Finanças – Autoriza o Prefeito Municipal 
a assinar contrato de fornecimento de força e luz, com a Em-
presa de Força e Luz de Ribeirão Preto, estipulando o prazo de 
20 anos, a quantidade de intensidade das lâmpadas da ilumi-
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nação pública, o preço mínimo mensal desta e concessão es-
peciais referentes aos prédios ou serviços públicos. Aprovado 
por unanimidade.
 No dia 26 de junho de 1929, reuniu-se a Câmara Mu-
nicipal em Sessão Extraordinária, para proceder a divisão do 
Município em Sessões Eleitorais e designar os edifícios em 
que devem funcionar as mesas eleitorais, no dia 14 de junho 
de 1929, para a eleição de um deputado estadual pelo nosso 
10º distrito. Foi dito mais pelo Sr. Presidente, que o Vereador 
Antonio Santana pediu a palavra, e indicou o prédio das esco-
las reunidas locais, nas salas 1 e 2 para serem instaladas na 
1ª e 2ª seções eleitorais deste município. Aprovada.

A PRIMEIRA INDICAÇÃO
 A primeira indicação apresentada na Câmara Municipal, 
foi	de	autoria	dos	Vereadores:	ENOCH	GARCIA	LEAL	e	MA-
NOEL	ALVES	FERREIRA.	Obs:	NÃO	CONSTA	A	EMENTA.

 A segunda indicação, apresentada pelo vereador MA-
NOEL	ALVES	FERREIRA,	indica	ficar	o	Sr.	Prefeito	autorizado	
a contratar um representante para a Câmara, na capital do 
Estado	para	o	fim	de	tratar	de	todos	os	assuntos	que	se	rela-
cionem com os interesses do município, devendo o respectivo 
contrato ser feito por 2 anos e dependendo para isso da quan-
tia de cinqüenta mil réis mensalmente. Aprovada por unanimi-
dade.

O PRIMEIRO REQUERIMENTO
 O primeiro requerimento apresentado na Câmara Mu-
nicipal, foi de autoria da Diretoria da Corporação Musical Santa 
Cecília, pedindo auxílio mensal para ajudar na sua manuten-
ção. Deferido.
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A TOMADA DA CAMARA PELA JUNTA
 REVOLUCIONÁRIA. 

 No dia 28 de outubro de 1930, compareceram no prédio 
da	Câmara	Municipal,	pelas	13:00	horas,	os	senhores	:-	DR.	
OZIRIS MARQUES DA FONSECA, POLYCARPO CARDOSO 
SILVEIRA, ARNALDO DOS REIS SANTOS, JOAQUIM PEREI-
RA LELIS e JACINTO AMARAL NARDUCI, ali encontrando os 
Senhores JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA, Presidente da referida 
Câmara, e ENOCH GARCIA LEAL, Prefeito do município – To-
mando a palavra o Dr. Ozíris Marques da Fonseca, como chefe 
da comissão que se apresentara, declarou que os membros 
dessa comissão, todos de ideais democráticos, liberais ou re-
volucionários, haviam se constituído em junta governativa re-
volucionária provisória, para vir exigir, como de fato o faziam, 
a entrega da Câmara Municipal com o referido arquivo e tudo 
mais que pertencesse ao patrimônio público, à junta ali pre-
sente:	Respondendo,	os	senhores	Pres.	Da	Câmara	e	Prefeito	

PREFEITO: 
 OZIRIS MARQUES DA FONSECA 

(GOVERNADOR DA CIDADE)
SECRETARIO: 

 JACINTO DO AMARAL NARDUCI. 
MEMBROS DA JUNTA GOVERNATIVA. 

JOAQUIM PEREIRA LELIS. 
RENATO	BARBOSA.	

JOSE CANDIDO ALVES PEREIRA. 
JOAQUIM	BATISTA	LELIS.	
CANDIDO PINHEIRO DIAS. 

ALBERTINO	SOARES	BARBOSA.	
ARNALDO DOS REIS SANTOS. 

POLYCARPO CARDOSO DA SILVEIRA.

PERIODO - 28.10.1930 A 29.11.1931

JUNTA GOVERNATIVA. 
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Municipal, declaram que diante da vitória revolucionária em 
todo país, consideram deposta a Câmara deste município, e 
entregaram, sem relutância à junta revolucionária o que lhes 
era exigido.
 No dia 29/10/1930, realizou-se a primeira Sessão da 
junta	governativa	revolucionária,	às	13:00	horas	no	edifício	da	
Câmara Municipal, sob a presidência provisória do Dr. Ozíris 
Marques da Fonseca, destinada a eleição do Presidente da 
junta governativa, foi eleito o Senhor JOAQUIM PEREIRA 
LELIS, que tomou posse no cargo e declarou que se ia pro-
ceder a eleição para prefeito, foi eleito Prefeito o Sr. OZÍRIS 
MARQUES DA FONSECA e secretário da junta o Sr. JACINTO 
DO AMARAL NARDUCI..
 No dia 30/10/1930, em Sessão Extraordinária da junta 
governativa, foi proposto pelo Senhor Presidente a inclusão de 
mais dois membros à junta governativa, os senhores RENATO 
BARBOSA	e	 JOSÉ	CANDIDO	ALVES	PEREIRA,	 e	 foi	 apro-
vado por unanimidade.
 No dia 31/10/1930, em Sessão Extraordinária, no uso da 
palavra, o Dr. Ozíris M. da Fonseca, declarou não poder aceitar 
o cargo de Prefeito para que foi eleito na véspera, pedindo que 
se procedesse outra eleição. Tendo os demais membros con-
cordado, procedeu-se a eleição para prefeito e um nome a ser 
indicado para Delegado de Polícia, tudo dentre as pessoas da 
junta,	verificou-se:	PREFEITO:	JACINTO	DO	AMARAL	NAR-
DUCI,	DELEGADO:	DR.	OZÍRIS	MARQUES	DA	FONSECA.
 Então o Senhor Presidente determinou que fosse co-
municado a decisão ao governo provisório. O Sr. Jacinto do 
Amaral Narduci, declarou no momento que não podia dizer se 
aceitava ou não o cargo de Prefeito e pediu ao Dr. Ozíris, que 
ficasse	até	sua	resposta	no	cargo,	consultada	a	Junta,	todos	
concordaram, tendo o Sr. Ozíris assumido provisoriamente o 
cargo.No dia 10/11/1930, em Sessão Extraordinária, pediu de-
missão	de	seu	cargo	na	junta	o	Sr.	Renato	Barbosa,	acusando	
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como motivo, problemas particulares, o qual foi aceito.
 No dia 22/11/1930, em reunião da junta, solicitou a 
palavra o Dr. Ozíris M. da Fonseca, que declarou que trou-
xera do Governo Provisório de S. Paulo a determinação 
para que se escolhesse o Prefeito Municipal e comuni-
casse sua resolução para aquele governo tomando a pa-
lavra o Sr. Jacinto do Amaral Narduci, declarou que não 
podia aceitar o cargo de Prefeito para que fora escolhido. 
Feita a nova eleição, por ordem do Senhor Presidente, 
verificou-se eleito o Dr. Ozíris M. da Fonseca, ficou então 
resolvido, que se comunicasse por ofício e telegrama ao 
governo provisório.

 
Nasceu em Terezina, capital do Estado do 
Piaui, transferiu-se para o Rio de Janeiro 
onde estudou e formou-se médico. Uma 
vez formado saiu em direção ao interior do 
país, a procura  de uma cidade onde pu-

Ozires Marques da Fonseca
(28/10/1930 a 29/11/1931)

desse iniciar sua carreira de médico, aca-
bou	chegando	em	Brodosqui.	Instalou-se	no	hotel	da	cidade	e	
logo	foi	procurado	para	ir	até		uma	fazenda	a	fim	de	atender	um	
doente. Quem o levou em seu automóvel foi o senhor Antônio 
Bianco,	que	nessa		época	morava	em	Brodosqui,	falou-lhe	de	
Guaíra onde havia comprado uma fazenda, mais precisamente, 
a fazenda Nova Itália, hoje fazenda São Pedro. Conversando 
com	o	senhor	Bianco	foi	informado	que	em	Guaíra	não	havia	
médico e a cidade estava em desenvolvimento e que por aqui 
havi-a muita malária, portanto o exercício da medicina aqui se-
ria um bom negócio. Decidiu então que viria conhecer Guaíra.   . 
Foi prefeito  de 28 de outubro de 1930 a 29 de novembro de 
1931. Construiu o Matadouro Municipal. Voltou ao Rio de Ja-
neiro	 para	 se	 casar	 com	a	dona	Yolete	 e	por	 aqui	 ficou	até	
1934/1935,	teve	2	filhas	e	depois	voltou	ao	Rio	de	Janeiro.
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Nasceu	no	Estado	de	Minas	Gerais,	filho	de	
Antônio Pedro dos Santos e de Dona Maria 
Eloy dos Reis Santos. Formou-se na facul-
dade de Farmácia de Ouro Preto. Casou-
se	 com	 Iria	Aurora	Garcia,	 filha	 de	Tonico	

PERIODO - 30.11.1931 A 02.10.1933
PREFEITO – ARNALDO DOS REIS 

SANTOS - (NOMEADO).
30.11.1931 A 02.09.1933. 

Marques, fundador da cidade de Guaíra,  no dia 9 de feve-
reiro	de	1916.	São	seus	filhos:	Maria,	Antônio	Pedro	e	Fábio	
Máximo. Em Guaíra exerceu o cargo de Juiz de Paz. Faleceu 
em janeiro de 1943. Foi Prefeito de Guaíra  de 30/11/1931 a 
02/10/1933. 

OBS: NO PERIODO DE 02.09.1933 A 02.10.1933, O SEN-
HOR JACINTO DO AMARAL NARDUCI FICOU COMO DE-
POSITARIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, AUTORIZADO 
PELO AVISO Nº 27.941, DO DEPARTAMENTO DE ADMI-
NISTRAÇÕES MUNICIPAIS.

PERIODO - 03.10.1933 A 04.05.1935
PREFEITO: 

GABRIEL GARCIA LEAL ( NOMEADO 
POR TITULO PELO INTERVENTOR

 FEDERAL, DR. ARMANDO DE SALES 
OLIVEIRA). 

No dia 03.10.1933, no salão nobre do Paço 
Municipal,	pelas	11:00	horas,	 teve	 lugar	a	
sessão de posse do senhor Gabriel Garcia 
Leal, através do Titulo de nomeação feito 

pelo Dr. Armando de Sales Oliveira, Interventor Federal e assi-
nado pelo Diretor Interino do Departamento de Administração 
Municipal, Dr. Mario Egydio de O. Carvalho, publicado no Jor-
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nal do Estado de 26.09.1933 e compromisso em 29.09.1933. 
 Gabriel Garcia Leal, nasceu em Guaíra, em 20 de 
maio de 1.880, foi batizado e registrado em Santana dos Olhos 
D´Agua, (Ipuã),  uma vez que por aqui não existia nem a inten-
ção de se formar um Município. Casou-se em 1.903 com Maria 
Garcia de Carvalho “Dona Lília”.
	 Como	 atividade	 profissional	 sempre	 foi	 pecuarista	 e	
como político foi vereador da Câmara Municipal de Orlân-
dia sendo representante de Guaíra. Criou a primeira Escola 
Pública em Guaíra “Escola Reunidas”, também foi vereador 
em	Guaíra	depois	da	criação	do	Município.	São	Seus	filhos:	
Leonor, Lourdes, Ademar, Adalberto, Esma, Alfeu, Alaor, Agui-
naldo,	Henrique	Osvaldo	e	Renato.	Era	filho	de	João	Garcia	de	
Carvalho e Dª. Maria Luiza Garcia de Carvalho “Dindinha”. 
	 Bié	Garcia	(	como	era	chamado	)	exerceu	uma	grande	
participação na vida de Guaíra, desde a sua fundação e até 
mesmo antes, pois nasceu e morou aqui onde estava a postos 
para	 tudo	 o	 que	 se	 fizesse	 necessário.	Até	 1.940,	 era	 difícil	
encontrar em Guaíra uma obra ou alguma decisão que não 
tivesse	a	presença	muito	concreta	de	Bié	Garcia.	Entre	seus	
grandes feitos podemos destacar a criação da “Escolas Reuni-
das” em 1.921, quando Guaíra nem era Município. 
 Existia em sua casa uma caixa de madeira onde eram 
guardados os títulos dos eleitores que aceitavam a sua lideran-
ça de chefe político. No dia das eleições os eleitores procura-
vam os títulos e depois de votarem devolviam para serem 
guardados	pelo	Senhor	Bié	Garcia.	
 Quando aconteceu o impasse na eleição indireta para 
Prefeito, em 1.936, quando os Candidatos, Messias Cândido 
Faleiros e Antônio Ferreira da Silva empataram em três votos 
cada	um,	foi	o	Senhor	Bié	quem	foi	até	a	sua	casa	buscar	o	
título de eleitor do Senhor Messias para provar a sua idade. 
Bié	Garcia	foi	quem	conseguiu	da	autoridade	competente	que	
morava em Ribeirão Preto para o funcionamento regular de 
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uma linha de ônibus, que atuando como vereador da Câmara 
Municipal de Orlândia, não se descuidou de reivindicar melho-
ramentos para Guaíra.
	 Foi	prefeito	em	dois	períodos:	de	03	de	outubro	de	1.933	
a 04 maio de 1.935 e de  17 de setembro de 1.938 à 30 de ou-
tubro de 1.943. Em 1.936 foi eleito vereador da Câmara Mu-
nicipal exercendo o mandato até a sua nomeação para o cargo 
de Prefeito.. Como prefeito pela segunda vez providenciou a 
correção	no	traçado	da	estrada	para	Barretos	até	a	ponte	so-
bre o Rio Pardo. Faleceu em 1º. de agosto de 1.973.

PERIODO - 05/05/1935 a 11/03/1936.- 
05/09/1944 a 24/03/1947.

PREFEITO – FAUSTO ALVES LELIS 
(NOMEADO PELO GOVERNADOR DO 

ESTADO ). 
No dia 05.05.1935, em Sessão Solene, 
toma posse no cargo de Prefeito Municipal 
o senhor Fausto Alves Lelis, através da no-

meação por titulo assinado pelo Governador do Estado, Dr. 
Armando de Sales Oliveira e pelo Diretor Interino do Departa-
mento	de	Administração	Municipal,	publicado	no	Diário	Oficial	
do Estado de São Paulo em 27.04.1935. 
	 Fausto	Alves	Lelis	é	filho	de	Camilo	Alves	Lelis	e	de	Dona	
Mariana Jesuína Alves. Nasceu em Nuporanga – S.P., aos 4 de 
abril	de	1.904.	Fez	seus	primeiros	estudos	em	Batatais	–	S.P.,	
Com  idade de 12 anos, mudou-se para Guaíra, onde já se en-
contrava o seu pai e sua família. Depois foi para São Paulo e 
cursou o secundário no Colégio Salesiano. Casou-se em 31 de 
julho de 1.932, com a professora Maria Eugênia Tavares, em 
Guaíra,	mais	precisamente	na	Fazenda	Antas.	São	seus	filhos:	
Magda,	Raquel	e	Camilo	Benigno.	
 Além de Prefeito em dois períodos,  (05/05/1935 a 
11/03/1936 e de 05/09/1944 a 24/03/1947 ), foi vereador eleito 
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em 1.936 e exerceu a vereança enquanto aquela legislatura 
funcionou, foi também Juiz de Paz e Suplente de Delegado 
de Polícia, quando da morte do Dr. Agapito tendo Assumido o 
cargo. Doou o terreno onde hoje se encontra o prédio da Es-
cola Estadual “Zezinho Portugal ”. Foi comerciante, pecuarista 
e dono do primeiro cinema da cidade no ano de 1.931, o “Cine 
Rialto” que funcionava à rua 6 entre as avenidas 5 e 7.
 Fausto, sempre participou das atividades da sociedade 
guairense. Em várias oportunidades, serviu como secretário, 
outras vezes como presidente de reuniões ou assembléias que 
se propunham solucionar impasses pertinentes a vida do povo 
de Guaíra. Tinha um irmão mudo que era dono da Fazenda 
Cascavel, assim Fausto é que geria os negócios do “Milote”. 
Por esta razão é que trabalhou como pecuarista. Faleceu no 
dia 18 de julho de 1.982.

PERIODO - 12.03.1936 A 22.05.1936
 PREFEITO

JOSE CANDIDO ALVES PEREIRA. 
( NOMEADO PELO SECRETARIO DE 

JUSTIÇA E NEGOCIOS DO INTERIOR )   
 No dia 12 de março de 1936, na sala da 
Secretaria	Municipal,	 às	 16:00	 horas,	 pre-
sente	o	Dr.	Homero	Batista	Garcia,	Juiz	de	
Direito, compareceu o senhor José Cândido 

Alves Pereira, que exibiu o titulo expedido pelo Dr. Ricardo Gui-
marães Sobrinho, Diretor Geral do Departamento da Munici-
palidade, com data de 06.03,1936, que comprovava, através 
de	Ato	datado	de	02.03.1936,	publicado	no	Diário	Oficial,	que	o	
mesmo havia sido nomeado Prefeito Municipal, tendo tomado 
posse. 
 Nasceu em Nuporanga no dia 20 de março de 1883, 
filho	 de	 Camilo	 Lélis	 Silva	 e	 Dona	 Mariana	 Jesuina	 Alves.	
Casou-se	 em	 Guaíra	 com	 Natividade	 Franco,	 e	 teve	 os	 fi-
lhos:	Gabriel,	Erotides,	Raldolfo,	Celso,	Irma,	Cacilda	e	Silvio. 
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Exerceu o cargo de Juíz de Paz e na época da Revolução 
de	 1932,	 foi	 Delegado	 de	 Polícia.	 Como	 profissional	 foi	
carpinteiro, além de outras atividades ligadas a pecuária 
leiteira. Exerceu o cargo de prefeito durante o período de 12 
de março de 1936 a 22 de maio de 1936.. Foi o procurador 
de seu sogro Joaquim Garcia Franco  para assinar a escritu-
ra de doação do terreno que completou a área do patrimônio 
de São Sebastião, ou seja, da área da cidade de Guaíra. 
Em virtude de estar no exercício do cargo de prefeito, coube ao 
Sr. José Cândido, fazer a transmissão do cargo ao Sr. Messias 
Cândido Faleiros, prefeito eleito indiretamente pela Câmara 
Municipal em 1936. Faleceu em 16 de junho de 1976.

 PERIODO - 23.05.1936 A 16.09.1938
PREFEITO:  MESSIAS CANDIDO 

FALEIROS. 
PRESIDENTE DA CAMARADR. 

GEORGE PEREIRA DAS NEVES 
23.05.1936 A 13.05.1937

PRESIDENTE DA CAMARA
ALEXANDRE FLORENCIO DE

 FIGUEIREDO 
  13.05.1937 A 16.09.1938. 

VEREADORES
ANTONIO SANTANA JUNIOR. 

ANTONIO FERREIRA DA SILVA. 
GABRIEL GARCIA LEAL. 

JOAQUIM PEREIRA LELIS. 
FAUSTO ALVES LELIS. 

 Em 23/05/1936 na sala das Sessões da Câmara Mu-
nicipal,	presente	o	Dr.	Benedito	de	Oliveira	Noronha,	Juiz	de	
Direito	de	São	Joaquim	da	Barra,	designado	pelo	Secretário	
da justiça e negócios do Interior do Estado de S. Paulo, para 
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a instalação da Câmara Municipal de Guaíra, presentes tam-
bém os Senhores Alexandre Florêncio de Figueiredo, Antônio 
Santana Júnior, Antônio Ferreira da Silva, Fausto Alves Lélis, 
George Pereira das Neves, Gabriel Garcia Leal e Joaquim 
Pereira Lélis, na mesma sessão foi feita a eleição pelos Ve-
readores para o cargo de Prefeito, que constatou o seguinte 
resultado	 :-	ANTONIO	FERREIRA	DA	SILVA	 –	 3	 votos,	GA-
BRIEL	GARCIA	LEAL	–	3	votos,	GEORGE	PEREIRA	DAS	NE-
VES – 1 voto. Tendo havido empate, o Sr. Presidente declarou 
que de acordo com a lei, dever-se-ia, proceder nova eleição, 
“consultando	aos	membros”,	ficou	decidido	que	se	faria	a	nova	
eleição	 imediatamente	 –	 Feita	 a	 contagem,	 verificou-se	 que	
havia confusão em torno dos nomes MESSIAS CANDIDO FA-
LEIROS e MESSIAS ALVES FALEIROS. Consultando o códi-
go	eleitoral,	que	dizia	o	seguinte:	No	caso	de	erro	ortográfico,	
diferença leve de nome ou prenomes, a inversão ou supressão 
de algum destes, contar-se-á o voto do candidato, desde que 
não seja possível confusão com outro. Colocado em votação 
se	havia	ou	não	confusão,	ficou	declaro	por	3	votos	não	haver	
confusão,	enquanto,	que	por	outros	3	votos,	 ficou	declarado	
haver confusão, e por 1 voto o Ver. DR. GEORGE PEREIRA 
DAS NEVES, não poder dizer em consciência, se havia ou não 
confusão.
 Diante do resultado, o Sr. Presidente, decidiu recorrer 
ao Cartório Eleitoral, solicitando ao mesmo, que enviasse à 
mesa, os nomes de todos os eleitores do município que tives-
sem por prenome “MESSIAS”. Após redigir o ofício ao Cartório 
Eleitoral,	o	Sr.	Presidente	declarou	suspensa	às	17:20	hrs.	A	
sessão	logo	após,	às	17:30	hrs,	reiniciou-se	os	trabalhos	com	
a chegada da resposta. Lendo a certidão, fornecida pelo es-
crivão,	que	 informou	 :-	Da	 lista	de	eleitores	do	Município	de	
Guaíra, só constava 1 eleitor com prenome “MESSIAS”, sendo 
o Sr. Messias Cândido Faleiros, cujo número da inscrição era 
686. Diante da resposta, o Sr. Presidente consultou novamente 
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a Casa, que por 4 votos contra 3, decidiu-se não haver con-
fusão de nomes. Devido a decisão, houve novo empate na 
eleição para prefeito entre os Senhores MESSIAS CANDIDO 
FALEIROS e ANTONIO FERREIRA DA SILVA. De acordo com 
a Lei Orgânica dos Municípios o Sr. Presidente solicitou aos 
dois senhores a apresentação de seus títulos eleitorais para 
constatar qual dos dois possuía a maior idade. Não sendo por-
tador do seu título eleitoral no momento, o Sr. Antonio F. da 
Silva, resolveu a mesa novamente consultar ao Cartório Elei-
toral,	tendo	como	resposta:	No	cartório	eleitoral,	não	constava	
em seus arquivos qualquer documento que provasse a idade 
do Sr. Antonio F. da Silva. Não havendo outro recurso, que pro-
vasse imediatamente a idade do candidato, resolveu a Câmara 
permitir-lhe	ir	na	sua	residência	na	zona	rural,	com	a	finalidade	
de trazer seu título sendo então suspensa a Sessão por duas 
horas, de modo que fosse feita a proclamação do Prefeito elei-
to na mesma sessão.
 Na hora determinada, teve início novamente a Sessão, 
tendo então o Sr. Antonio Ferreira da Silva, apresentado seu 
título e o Ver. Gabriel Garcia Leal o do Sr. Messias Cândido 
Faleiros,	 verificou-se	que	o	Sr.	Antônio	F.	da	Silva	nasceu	à	
21/09/1874, tendo portanto 62 anos incompletos e o Sr. Mes-
sias Cândido Faleiros nasceu à 12/04/1873, tendo portanto 63 
anos completos. Pelo que a mesa declarou eleito nos termos 
da lei orgânica, o Sr. Messias Cândido Faleiros.
 Logo após, o Ver. Joaquim Pereira Lélis, fez a entrega 
de	um	abaixo	assinado	:-	Guaíra,	27	de	Maio	de	1936.	Exmo.	
Sr. Pres. Da Câmara Municipal e demais membros – nós abaixo 
assinados, vereadores eleitos e empossados, vimos perante 
esta Câmara apresentar nossos protestos contra a decisão 
dando ganho de causa ao Sr. Messias Cândido Faleiros, em 
descordo com a lei que rege o processo de votação. Por veri-
ficarmos	da	necessidade	absoluta	para	o	nosso	recurso,	com	
a  patente quebra do sigilo do voto, visto que as cédulas terem 
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sido manuscritas, requerem a esta Câmara que seja juntado 
a este requerimento as cédulas que foram servidas durante o 
pleito	para	eleição	de	Prefeito:	e	como	há	2	votos	para	Messias	
Cândido Faleiros e 1 para Messias Alves Faleiros, requeremos 
que	faça	constar	em	ata	o	nosso	protesto	e	para	os	fins	de	di-
reito	:	Assinado:-	JOAQUIM	PEREIRA	LÉLIS,	ANTONIO	FER-
REIRA DA SILVA, FAUSTO ALVES LÉLIS.
 Logo após haver lido este requerimento à Câmara, so-
bre ele se manifestou a Mesa por intermédio do Sr. Presidente, 
que	disse:	“Muito	embora	o	requerimento	trouxesse	a	data	de	
27/05/36 e sendo hoje ainda 23/05/36, recebi o Requerimento 
para dizer que a votação e decisão desta Câmara foram todas 
feitas de acordo com a vontade de sua maioria, não tendo no 
momento oportuno surgido qualquer protesto ao que só acon-
teceu,	quando	foi	verificado	que	o	Candidato	MESSIAS	CAN-
DIDO FALEIROS era mais velho que seu opositor”.
 No dia 24/05/36, na Sala das da Câmara Municipal, 
toma posse no cargo de Prefeito Municipal, o SR. MESSIAS 
CANDIDO FALEIROS, onde recebe o cargo do ex-prefeito 
JOSÉ CANDIDO ALVES PEREIRA.
 No dia 02/06/36, reúne-se a Câmara Municipal, em 
Sessão preparatória para elaborar o Regimento Interno, onde 
se criaria uma comissão, foram então nomeados os verea-
dores DR. GEORGE PEREIRA DS NEVES, ANTONIO SAN-
TANA JUNIOR e FAUTO ALVES LÉLIS, foi ainda resolvido que 
o prazo para a apresentação do projeto para apreciação se-
ria de oito dias, sendo então marcada a data de 09/06 para a 
leitura, discussão e votação do Regimento Interno.
 No dia 13/05/37, reúne-se em Sessão Extraordinária, na 
Câmara Municipal, devido ao falecimento de seu Presidente 
DR. GEORGE PEREIRA DAS NEVES, assumindo a Presidên-
cia o SR. ALEXANDRE FLORENCIO DE FIGUEIREDO, atual 
vice-presidente. Também assumiu o cargo de Vereador o SR. 
JACINTO DO AMARAL NARDUCI.
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 Messias Cândido Faleiros nasceu em 12 de abril de 
1873,	na	cidade	de	Ituverava,	filho	de	Francisco	Cândido	Falei-
ros e de Dona Maria Cláudia de Souza Faleiros. Transferiu-se 
para Guaíra  quando tinha 18 anos. Em 1891, casou-se com 
Lúcia	Porfírio	Alves	Faleiros.	Desta	união,	nasceram	os	filhos:	
José Cândido, Maria, Messias, Amélia, Francisco e Emília. 
Após o casamento, transferiu-se para Ituvera-
va, onde por 10 anos foi comerciante estabe-
lecido com secos e molhados, armarinhos, etc. 
Em Guaíra foi pecuarista, agricultor e ainda comerciante de gado. 
Faleceu  aos 6 de junho de 1972. Foi Prefeito de Guaíra no 
período de 23/05/1936 a 16/09/1938. 

PERIODO - 17.09.1938 A 30.10.1943
PREFEITO GABRIEL GARCIA LEAL
 ( NOMEADO PELO INTERVENTOR 
FEDERAL DO ESTADO, ADHEMAR 

PEREIRA DE BARROS) 

No dia 17 de setembro de 1938, no salão 
nobre	 do	Paço	Municipal,	 pelas	 15:00	 ho-
ras, teve lugar a transmissão do cargo de 
Prefeito Municipal ao senhor Gabriel Garcia 

Leal, feita pelo senhor Messias Cândido Faleiros, Prefeito de-
missionário. No ato foi apresentado pelo senhor Gabriel Garcia 
Leal, o Titulo de nomeação feita pelo senhor Adhemar Pereira 
de	Barros,	Interventor	Federal	do	Estado	de	São	Paulo	e	assi-
nado pelo Diretor Geral do Departamento das Municipalidades, 
em	02.09.1938,	publicado	no	Diário	Oficial	em	03.09.1938.	
 No dia 16.12.1938 instalou-se o Diretório Municipal de 
Geografia,	em	reunião	presidida	pelo	Prefeito	Municipal.	
 No dia 06.11.1939 o Prefeito Municipal, senhor Gabriel 
Garcia Leal deu posse aos membros da Comissão Municipal 
de Abastecimento e Produção, com a presença os senhores 
José Custódio de L. e Silva, Fausto Alves Lelis, Cândido de 
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lima, José Flores, onde deu-se inicio aos trabalhos de tabela-
mento de gêneros de primeira necessidade. 
 Gabriel Garcia Leal -	Biografia	as	páginas	24	e	25.

PERIODO - 31.10.43 A 24.01.1948. 
PREFEITOS: ALMO MARQUES GARCIA  

( NOMEADO PELO GOVERNADOR ) .
 31.10.1943 A 04.09.1944. 

FAUSTO ALVES LELIS 
( NOMEADO POR ATO DE 17/08/1944 )

 05.09.1944 A 24.03.1947. 
ANTONIO GARCIA 

(Responsável pelo expediente da Prefeitura )
 25.03.1947 a 10.04.1947. 

 JOSE ALVARO GONÇALVES – ( NOMEADO POR ATO 
DO  GOVERNADOR ADHEMAR PEREIRA DE BARROS) 

11.04.1947 A 24.01.1948.- 
 No dia 05.09.1944, no salão nobre da Prefeitura Mu-
nicipal de Guaíra, presentes os senhores Fausto Alves Lelis 
e Almo Marques Garcia, respectivamente Prefeito nomeado 
e demissionário, teve lugar a posse do senhor Fausto Alves 
Lelis no cargo de Prefeito, nomeado pelo Ato datado de 
17.08.1944, tendo prestado compromisso no Departamento 
das Municipalidades. 
 No dia 25.03.1947, o Prefeito Municipal, senhor Fausto 
Alves Lelis, nos termos do Decreto Nº 17.154, de 24.03.1947, 
do Governador do Estado de São Paulo, passou o Expediente 
da Prefeitura Municipal ao Secretário Geral, senhor Antônio 
Garcia, que passou a responder pelo expediente até a no-
meação de um novo Prefeito. 
 No dia 11 de abril de 1947, tomou posse no cargo de 
Prefeito Municipal o senhor José Álvaro Gonçalves, através 
de nomeação por Ato do Governador do Estado de São Paulo, 
senhor	Adhemar	Pereira	de	Barros,	tendo	ficado	no	cargo	até	
24.01.1948. 
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Almo Marques Garcia nasceu em San-
tana dos Olhos D´Agua, hoje Ipuã, a 26 
de	 setembro	 de	 1913,	 filho	 de	 Antônio	
Marques Garcia "Tonico Marques" funda-
dor da cidade de Guaíra. Casou-se com 
Dona Diva Monteiro, em Guaíra no dia 
8	 de	 setembro	 de	 1941	 e	 teve	 os	 filhos:	
Maria Aparecida, Ana Maria e Nair por 
adoção.  Em Guaíra foi pecuarista, 

comerciante e industrial. Dentro da vida pública exerceu o car-
go de vereador e prefeito, participou ainda como membro da 
comissão de construção do seminário dos Padres Doutrinários. 
Mudou-se de Guaíra em 1954, para Campinas, depois Andra-
dina, Araçatuba e Santo André na Grande São Paulo. Foi Pre-
feito de Guaíra no período de 31/10/1943 a 04/09/1944. 

Antônio Garcia nasceu em 26 de março de 
1919	em	Santana	dos	Olhos	D´Agua,	 fiho	
de Francisco Garcia de Oliveira e de Dona 
Maria Antônia de Freitas. Mudou-se para 
Guaíra em 30 de janeiro de 1931. Ingres-
sou	na	prefeitura	como	fiscal	no		dia	22	de	
junho de 1942 e logo depois foi transferido 
para a secretaria da prefeitura. Casou-
se com Nerildes Gomes da Silva no dia 
7	de	 junho	de	1955,	 são	 seus	 filhos:	Cer-

vantes, Vinícius e Antônio. Depois que deixou a secretaria 
da prefeitura, montou um escritório de serviços gerais e logo 
depois se estabeleceu como cerealista, em seguida montou 
uma	 Imobiliária.	 Fez	 o	 loteamento	 das	 vilas:	 Senhor	 Bom	
Jesus da Lapa, Nossa Senhora Aparecida e Jardim Alegria. 
Além de vereador por 4 legislaturas, foi um dos fundadores 
do "Grêmio Literário e Recreativo 18 de Maio", Por 10 anos 
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foi	 secretário	 da	 Legião	 Brasileira	 de	 Assistência	 "L.B.A.".	 
Ficou viúvo e casou-se novamente em 5 de outubro de 1991 
com Francisca Teixeira Matos. Faleceu à 19 de maio de 1993.
Foi responsável pelo expediente da Prefeitura Municipal no 
período de 25/03/1947 a 10/04/1947. No período de 28/06/1966 
a 11/08/1966 assumiu o cargo de Prefeito, em virtude de licen-
ça do Prefeito eleito, Waldemar Chubaci. 

José Alvaro Gonçalves foi o último prefeito 
da ditadura de Vargas. Nasceu no Rio de Ja-
neiro	no	dia	9	de	março	de	1.908,	filho	de	
João de Deus Gonçalves e Dona Maria das 
Dores Gonçalves. Cursou o colégio Maris-
ta da Praia Vermelha onde se formou em 
dezembro de 1.931. Em 1.932, convidado 
pelo Dr. Ozires Marques da Fonseca, veio 
para Guaíra, onde passou a exercer a me-

dicina.Casou-se com a Srta. Clary (Cleire) Vianna Garcia Leal 
no dia 20 de junho de 1.934. O casamento realizou-se na ci-
dade de Orlândia, onde residia a família da noiva, em seguida 
vieram	morar	em	Guaíra.	São	seus	filhos:	Nilce	e	José	Alvaro.	
Foi o primeiro médico do Posto de Saúde da cidade até 1.950,. 
Em 15 de janeiro deste ano mudou-se para Itapetininga, onde 
assumiu o mesmo cargo no Centro de Saúde daquela locali-
dade até o dia 18 de novembro de 1.950. Depois foi promovido 
para a cidade de Ribeirão Preto, onde se aposentou. Faleceu 
em 22 de novembro de 1.985.O seu período no exercício do 
cargo de prefeito, (11/04/1947 a 24/01/1948 ) foi curto, apenas 
9 meses, não foi possível fazer nenhuma obra que marcasse 
a sua administração, e os ventos da democracia já sopravam 
fortes também nos municípios, assim sabia que não demoraria 
e teríamos eleições livres e diretas para a escolha de novos 
mandatários municipais, o que levou-o à manutenção da 
máquina administrativa.
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PERIODO - 24.01.1948 a 31.12.1951
PREFEITOS

PAULO DE MELO BULHÕES  ( ELEITO )  
 25.01.1948 A 15.11.1948

MOZART RODRIGUES. –  16.11.1948 A 28.02.1949. 
POLYCARPO CARDOSO DA SILVEIRA  ( ELEITO ) 

01.03.1949 A  31.12.1951.

PRESIDENTES DA CAMARA. 
MOZART RODRIGUES

02.01.1948 A 15.11.1948. – 01.03.1949 A 31.12.1951. 
SALVADOR CORDARO NETO

16.11.1948 A 28.02.1949. 

VEREADORES. 
ALMO MARQUES GARCIA. 
ANTONIO FERREIRA LIMA. 
CESAR AUGUSTO TARSIA. 

EUGENIO TALARICO. 
GRACIANO ESPERANCINI. 

IDALO VACARO. 
JOAQUIM PEREIRA FILHO. 

MARIO CARLOS NOGUEIRA. 
PEDRO FRUTUOSO DA SILVA. 
RAIMUNDO N. CASTRO DINIZ. 

SEBASTIÃO RABELO QUEIROZ. 
VICENTE LACATIVA. 

ZEFERINO ORLANDINI. 

	 No	dia	02	de	 janeiro	de	1948,	às	14:00	horas,	o	 Juiz	
de	Direito	da	Comarca,	Dr.	Gabriel	Astolfo	Monteiro	de	Barros	
instala a Câmara Municipal de Guaíra, dando posse aos ve-
readores eleitos, promovendo a eleição para Presidente e de-
mais cargos da Mesa. Naquele momento foram eleitos os sen-
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hores Mozart Rodrigues para Presidente, Zeferino Orlandini, 
1º Secretário e Mario Carlos Nogueira, como 2º Secretário. 
No dia 25.01.1948, reuniu-se a Câmara Municipal novamente 
para, em Sessão Extraordinária, para a cerimônia religiosa 
de entronização da Imagem de Cristo na Sala das Sessões 
e	para	dar	posse	ao	senhor	Paulo	de	Mello	Bulhões	no	cargo	
de Prefeito Municipal, eleito nas eleições de 09.11.1947. 
	 No	dia	08.11.1948	o	senhor	Paulo	de	Mello	Bulhões,	
atual Prefeito Municipal envia à Câmara Municipal, pedido 
de demissão do cargo, o qual é aprovado por unanimidade 
pelos vereadores.
  Encerrada a votação simbólica, o vereador César 
Augusto Társia pediu a palavra para reconsiderar seu voto, 
alegando	que	o	tempo	concedido	peara	reflexão	fora	insufi-
ciente. Disse que pensando melhor, era contra a demissão 
sem consulta ao Chefe do Executivo, tendo tido o apoio dos 
vereadores Sebastião Rabelo Queiroz, Antonio Ferreira Lima 
e Raimundo Nonato de Castro Diniz. Em virtude disso, foram 
pedidas informações verbais à Secretaria da Prefeitura so-
bre as intenções do Prefeito em pedir demissão,sendo a 
sessão suspensa, enquanto aguardava as informações. Em 
virtude das informações da Secretaria da Prefeitura não es-
clarecerem a situação, por proposta do vereador Sebastião 
Rabelo Queiroz, foi negado o pedido de demissão. 
 No dia 15.11.1948, em Sessão Extraordinária, o se-
nhor	Paulo	de	Melo	Bulhões	reitera	o	seu	pedido	de	demis-
são do cargo de Prefeito Municipal, sendo aprovado por 
unanimidade	dos	Vereadores.	A	seguir,	no	final	da	Sessão,	
o Vereador Mozart Rodrigues convidou o Vice-Presidente 
para assumir o comando da Câmara Municipal para que o 
mesmo pudesse assumir o cargo de Prefeito, em virtude da 
demissão	do	senhor	Paulo	de	Melo	Bulhões,	tendo	ocupado	
o cargo de Prefeito no período de novembro/1948 a fever-
eiro/1949. 
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Paulo de Mello Bulhões primeiro prefeito 
depois da ditadura de Vargas.Nasceu no dia 
25 de janeiro de 1905, em Uberaba, Minas 
Gerais.	Filho	de	Jacinto	de			Mello	Bulhões	
e	de	Dona	Yole	Bulhões,	fez	o	primário	em	
Uberaba e o ginásio em Campinas, Estado 
de São Paulo. Ingressou, cursou e conse-
qüentemente formou-se como Topógrafo, 
na	Escola	de	Topografia	de	Uberaba.	Exer-
ceu	a	profissão	durante	uns	3	anos.	Depois	

executando	 serviços	 profissionais	 em	 Santa	 Juliana,	 foi-lhe	
oferecido um Cartório de Registro Civil naquele cidade, cuja 
comarca era Araxá.
 Consultou seu pai que na época era comerciante em 
Uberaba e este o autorizou a comprar o cartório que em 1936, 
lhe custou 12 contos de réis. Casou-se com Dona Cândida 
Campos	Bulhões	em	24	de	Junho	de	1926	em	Uberaba,	são	
seus	filhos:	Idelma,	Rubens	e	Yvone.
 De Santa Juliana transferiu-se para Igarapava Estado 
de	São	Paulo,	onde	ficou	durante	9	meses	mais	ou	menos.	A	
seguir recebeu a oferta do Cartório de Registro Civil de Guaíra 
que na época tinha como dono o Sr. José David Alves Pereira 
“Juca do Cartório” o que foi aceito. 
 Assim em 1945, mudou-se para Guaíra e aguardou a 
sua nomeação como titular do Cartório de Registro Civil e Ta-
belião, o que aconteceu em 1946. Em 1947, disputou e venceu 
as eleições municipais. Em 1948, assumiu o cargo de prefeito 
e	no	final	do	ano	deixou	o	cargo,	voltando	às	suas	atividades	
no cartório. 
 Ficou em Guaíra até o ano de 1955, depois permutou 
e	seu	cartório	com	o	Sr.	Reginaldo	Alexandre	em	Bariri.	Nesta	
cidade permaneceu por 9 meses e em seguida se transferiu 
para	Colina	onde	ficou	até	se	aposentar.	Foi	Prefeito	de	Guaíra	
no período de 25/01/1948 a 15/11/1948 )
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Mozart Rodrigues nasceu em Nuporanga, 
estado de São Paulo, aos 2 de janeiro de 
1.911,	filho	de	Hildebrando	Rodrigues	e	de	
Dona Ludovina Machado Rodrigues.
 Com 1 ano de idade perdeu seu pai e 
veio com sua mãe morar com seu avô ma-
terno Sr. José Machado do nascimento e avó 
Dona Ana de Oliveira Machado, na cidade 
de Orlândia. Fez os cursos primários e se-

cundários nesta cidade onde morou até 1929. Durante este 
tempo trabalhou com cereais, depois se transferiu para São 
Paulo e ingressou na Cia. Piratininga de Armazéns Gerais Ex-
portadora de café. Ficou em São Paulo até o ano de 1933 
depois foi para o Rio de Janeiro como funcionário do Ministério 
da Fazenda onde permaneceu até 1938. Em seguida voltou 
para São Paulo, agora como funcionário do Departamento Na-
cional do Café, depois foi para Santos trabalhar como supervi-
sor de embarque de café no Porto de Santos, atividade que 
exerceu até 1941. Em visita de recreação a Guaíra, conheceu 
Odete Lelis, com quem se casou no dia 15 de janeiro de 1942. 
Depois de casado morou em São Paulo por 2 anos, e em junho 
de	1944,	mudou-se	definitivamente	para	Guaíra.
 Era presidente da Câmara em novembro de 1948 e com 
o recebimento do pedido de renúncia do prefeito Sr. Paulo de 
Mello	Bulhões,	alguns	vereadores	foram	até	Uberaba	demover,	
Paulo	Bulhões	e	fazer	com	que	reconsiderasse	o	seu	pedido	
de renúncia do cargo de Prefeito. Não tendo conseguido o seu 
intento, não restou à Câmara outra opção se não votar o pedi-
do de renúncia. Como naquela época não havia Vice Prefeito 
coube-lhe a missão de assumir o cargo de prefeito até que se 
realizassem novas eleições e posse do novo prefeito , assim 
respondeu pelo cargo de 16 de novembro de 1948 a 28 de 
fevereiro de 1949. Foi fundador do Sindicato Rural de Guaíra, 



HISTÓRICO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO DE  GUAIRA SP 

Câmara Municipal de Guaíra-SP 39

e integrou-se na comissão que trabalhou para a criação do 
Banco	do	Brasil	na	cidade,	foi	também	membro	da	comissão	
de construção da nova Igreja Matriz, foi Presidente do Diretório 
Municipal, do extinto Partido Social Democrata “PSD”.
 No dia 01.03.1949, a Câmara Municipal reuniu-se em 
Sessão Extraordinária para a posse do senhor Polycarpo Car-
doso da Silveira no cargo de Prefeito eleito. Eleição realizada 
em	virtude	da	demissão	do	senhor	Paulo	de	Melo	Bulhões.	

Policarpo Cardoso da Silveira  foi prefeito 
de 01 de março de 1949 à 31 de dezembro 
de 1951, de 01 de janeiro de 1956 a 31 de 
outubro de 1956 e de 01 de outubro de 1957 
a 31 de dezembro de 1959.
Bioagrafia	ás	páginas	42	e	43.

PERIODO - 01.01.1952 A 31.12.1955. 
PREFEITO 

DR. JOSE LICUCIO PUGLIESI JUNIOR. (DR. NENE)
VICE-PREFEITO- RAUL ALVES FERREIRA. 

PRESIDENTE DA CAMARA - 
ENOCH GARCIA LEAL – 01.01.1952 A 03.01.1953

VICE-PRESIDENTE: JOAQUIM SILVERIO DE OLIVEIRA. 
1º SECRETARIO:  VICENTE LACATIVA. 
2º SECRETARIO: EUGENIO TALARICO. 

PRESIDENTE DA CAMARA: JOSE PEDRO HERCOS 
04.01.1953 A 03.01.1955

VICE-PRESIDENTE: EUGENIO TALARICO. 
1º SECRETARIO: VICENTE LACATIVA. 

2º SECRETÁRIO: ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA. 
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PRESIDENTE DA CAMARA - RAIMUNDO NONATO DE 
CASTRO DINIZ.- 04.01.1955 A 31.12.1955. 

VICE-PRESIDENTE:  JOAQUIM SILVERIO DE OLIVEIRA. 
1º SECRETARIO: VICENTE LACATIVA. 

2º SECRETARIO: ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA. 

VEREADORES.
POLYCARPO CARDOSO DA SILVEIRA. 

GRACIANO ESPERANCINI,. 
UMBERTO PUGLIESI. 

JOSE GARCIA JUNQUEIRA SOBRINHO. 

 No dia 01.01.1952, realizou-se a instalação da Câmara 
Municipal de Guaíra, onde teve a eleição dos membros da 
Mesa Diretora, sendo eleito o senhor Enoch Garcia Leal como 
seu Presidente e logo após foi dado posse ao Dr. José Licúcio 
Pugliesi Júnior no cargo de Prefeito Municipal. 

José L. Pugliese Júnior, foi prefeito de 
1º. de janeiro de 1.952 à 31 de dezembro 
de 1.955, e 1º. de janeiro de 1.960 à 31 de 
dezembro de 1.963. 
	 Biografia	ás	páginas	47	e	48.

PERIODO - 01.01.1956 A 31.12.1959. 
PREFEITOS

POLYCARPO CARDOSO DA SILVEIRA  
01.01.1956 A 31.10.1956 – 01.10,1957 A 31.12.1959. 

 SALOMÃO JOAQUIM – 01.11.1956 A 03.02.1957
 16.03.1957 A 30.09.1957.

JOAQUIM SILVERIO DE OLIVEIRA
 04.02.1957 A 15.03.1957.
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PRESIDENTE DA CAMARA- ANTONIO GARCIA 
01.01.1956 A 31.12,1956. 

VICE-PRESIDENTE:  JOSE MARIA MARQUES BOM. 
1º SECRETARIO: ABDALA ELIAS. 

2º SECRETÁRIA:  ADEMAR GARCIAL LEAL. 

PRESIDENTE DA CAMARA-
 JOAQUIM SILVERIO DE OLIVEIRA. 

01.01.1957 A 03.02.1957 
16.03.1957 A 31.12.1957. 

VICE-PRESIDENTE:  JOSE MARIA MARQUES BOM. 
(Assumiu a Presidência no período de 04.02.1957 a 

15.03.1957) 
1º SECRETARIO: ABDALA ELIAS.

2º SECRETARIO: MANOEL LUIZ GONZAGA 
LELIS QUEIROZ. 

 PRESIDENTE DA CAMARA: 
JOSE MARIA MARQUES BOM. 

04.02.1957 A 15.03.1957 -  01.01.1958 A 01.01.1959.- 
01.01.1959 A 31.12.1959 

VICE-PRESIDENTE: JOSE LICUCIO PUGLIESI JUNIOR. 
1º SECRETÁRIO: WAGNER FIGUEIREDO LEAL. 

2º SECRETÁRIO:  MANOEL SANTANA NETO.
VEREADORES. 

MOZART RODRIGUES. 
RAUL ALVES FERREIRA.

UMBERTO PUGLIESI. 
WASHINGTON VIANA. 

ANTONIO R. DE OLIVEIRA. 
 No dia 01.01.1956, foi instalada a Câmara Municipal, 
onde elegeu-se o senhor Antonio Garcia como seu Presidente, 
que em seguida deu posse ao senhor Polycarpo Cardoso da 
Silveira no cargo de Prefeito Municipal. 
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Policarpo Cardoso da Silveira  foi prefeito 
de 01 de março de 1949 à 31 de dezem-
bro de 1951, de 01 de janeiro de 1956 a 
31 de outubro de 1956 e de 01 de outu-
bro de 1957 a 31 de dezembro de 1959. 
Nasceu à 26 de junho de 1900 na cidade de Ja-
boticabal,	filho	do	Dr.	Con-stâncio	Rodrigues	
da Silveira e de dona Maria do Carmo Cardoso 
da Silveira. Casou-se com a senhorita Natal 

Garcia	em	1918	e	passou	a	morar	em	Guaíra.	Seus	filhos:	Ma-
ria, Cleuza Aparecida,José Mário, Luiz Carlos, Antônio e Walter. 
Em	 virtude	 de	 renúncia	 do	 Prefeito	 Paulo	 de	 Mello	 Bu-
lhões, com apenas 10 meses de exercício,novas eleições 
foram marcadas para o dia 30 de janeiro de 1949. 
 Só um candidato se habilitou para disputar a eleição. 
O Sr. Policarpo como candidato único obteve 247 votos. 
 Assim terminou este mandato em 31 de dezembro de 
1951. 
 Foi um período rico em realizações, construiu o campo 
de futebol, estádio “José Zuquim Nogueira”; assentaram-se as 
primeiras guias e sarjetas nas ruas da cidade, foram perfura-
dos 2 poços artesianos; a primeira rodoviária da cidade que 
foi construída na avenida 5 entre as ruas 8 e 10, Praça São 
Sebastião; procedeu-se a encampação do serviço telefônico 
da cidade que funcionava muito mal e em razão dos reparos 
necessários, passaram a funcionar com sensíveis melhoras; 
fez-se	a	criação	e	implantação	do	Bosque	Municipal;	adquiriu	
a primeira motoniveladora para serviços nas estradas munici-
pais. 
 A chegada desta maquina proporcionou melho-
rias nas estradas do município mais ou menos numa ex-
tensão de 700 quilômetros. A aquisição de tal máquina 
foi um dos maiores atos administrativos do Sr. Policarpo. 
Comprou também instrumentos com vistas e reestruturação da 
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banda de música. Na sua juventude foi congregado Mariano, desde 
a fundação em 1929, participou da diretoria da conferência São 
Vicente	de	Paulo:	foi	membro	do	conselho	da	Fábrica	Paroquial. 
 A primeiro de novembro de 1956, na sua segunda 
gestão,	 viajando	 pela	 estrada	 de	 Barretos	 na	 camionete	 da	
prefeitura,	 guiada	 pelo	 motorista,	 Brancok,	 em	 razão	 da	 in-
tensa poeira, seu veículo colidiu com outro veículo e o dei-
xou	 bastante	 ferido;	 ficou	 quase	 um	 ano	 afastado,	 nesse	
período assumiu o vice Salomão Joaquim durante 10 meses. 
Além dos 2 períodos como prefeito, foi vereador por 2 legislaturas.  
 Em 1929, vendeu a fazenda Retiro de sua pro-
priedade em seguida requereu e conseguiu uma car-
ta Patente que recebeu o número 786, instalando as-
sim em Guaíra o primeiro estabelecimento bancário. 
Casou-se em segunda núpcias com Maria Silvéria Lélis no dia 
12 de dezembro de 1942. Faleceu em São Paulo no dia 25 de 
dezembro de 1978, e foi sepultado em Guaíra.
 No dia 06.11.1956 o senhor Salomão Joaquim assume 
o cargo de Prefeito Municipal em virtude da licença solicitada 
pelo Prefeito Municipal, senhor Polycarpo Cardoso da Silveira, 
para tratamento de saúde. 

Salomão Joaquim foi prefeito de 01 de no-
vembro de 1.956 a 03 de fevereiro de 1.957 
e 16 de março de 1957 a 30 de setembro 
de 1957.
 Filho de Joaquim Salomão e de Dona Alzi-
ra Abrahão, nasceu em Guaíra no dia 30 de 
setembro de 1.912, freqüentou a única es-
cola que existia em Guaíra naquela época 
“Escolas Reunidas”. 

 Casou-se com Alice Paschoal Alves em 30 de novem-
bro	de	1.938.	São	seus	filhos:	Maria	Ignez,	Maria	Luiza,	Ma-
ria Alice, Maria Auxiliadora, Salomão, Maria Nilce e Maria da 
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Glória.
 Salomão Joaquim era amigo e compadre do Padre 
Orlando Visconti, cooperou em todas as campanhas para 
a construção do Seminário e da Igreja Matriz, foi um dos 
avalistas, quando em 1.954, o seminário tomou um em-
préstimo	no	Banco	Artur	Scatena	para	a	compra	de	um	au-
tomóvel Chevrolet importado que foi rifado e a renda foi 
aplicada para a construção do Seminário. 
 Certa vez quando estava no exercício do cargo de 
prefeito, o candidato ao Governo do Estado Adhemar de 
Barros,	em	campanha	passou,	por	Guaíra	e	fez	um	comí-
cio na Praça da Matriz. 
 Quando discursava Adhemar perguntou ao Salomão 
o que é que a cidade queria, Salomão pediu o asfaltamento 
da	estrada	que	liga	Guaíra	a	Barretos.	Adhemar	respondeu	
no ato “ta dado” o povo riu a valer. Adhemar não foi eleito 
desta vez, e a estrada também não foi agora asfaltada.
 Salomão era uma pessoa que gostava de uma pes-
caria,	seus	companheiros	preferidos	era:	
	 Chico	Bento,	Raul	Garcia	e	Sebastião	Pimenta.
 Quando da revolução de 1.932, embora não tenha 
pego em armas, participou como portador do apoio logís-
tico, estava sempre transportando com o seu automóvel, 
suprimentos para soldados estacionados no Porto Antunes, 
foi industrial, agricultor e pecuarista.
 Como vice-prefeito assumiu o cargo por 10 meses 
com a enfermidade do Prefeito Policarpo Cardoso da Sil-
veira. Sempre morou em Guaíra onde criou todos os seus 
filhos.Faleceu	em	03	de	maio	de	1.984.
 Devido a licença solicitada pelo Prefeito em exer-
cício, senhor Salomão Joaquim, assumiu o cargo de Pre-
feito o senhor Joaquim Silvério de Oliveira no período de 
04.02.1957 a 15.03.1957. 
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Joaquim Silvério de Oliveira, mais conhe-
cido como Joaquim Pedreiro, nasceu em 
Batatais-S.P.,	em	13	de	janeiro	de	1.903,	fi-
lho de Custódio Silvério de Oliveira e Maria 
Teresa de Oliveira.
  Antes de Guaíra, quando moço em 
Batatais	 jogou	 no	 Batatais	 Futebol	 Clube,	
junto ao famoso “Lopes”. 
  Casou-se com Luzia de Carvalho 

em	05	de	maio	de	1.936.	Teve	 três	filhos:	Altamira,	Dionice,	
e Custódio. Era músico e chegou a formar um conjunto musi-
cal,	 seus	 companheiros	 foram:	Guinho,	Honório,	Delmevírio,	
Euclides	e	outros.	Pedreiro	de	profissão,	veio	para	Guaíra	e	
construiu uma casa para o Senhor Policarpo Cardoso da Sil-
veira em 1.928, onde se instalou o primeiro estabelecimento 
Bancário	da	cidade	“Casa	Bancária	Policarpo	Cardoso	da	Sil-
veira”,	depois	edificou	a	casa	do	senhor	Capitão	José	Custódio	
da Silva, Escola Estadual Enoch Garcia Leal. 
 O prédio onde funciona o Fórum da cidade na avenida 
17. Em 1.940 trabalhou na aplicação da Igreja Matriz. Foi Pre-
sidente da Congregação Mariana, foi comerciante de materiais 
de construção. 
 Como político sempre foi ademarista, foi vereador por 
três	 legislaturas:	 1.952/1955;	 1956/1959	 e	 1960/1963.	 Foi	
presidente da Câmara no biênio de 1960/1961, no exercício 
seguinte foi eleito o vice-prefeito ao lado de Waldemar Chubaci, 
como vice chegou assumir o cargo de prefeito por poucos dias.
Faleceu em 08 de dezembro de 1.964. Recebeu como home-
nagem póstuma do poder Público Municipal a denominação 
com o seu nome, o Centro Social Urbano e o Vestiário do Es-
tádio “José Zuquim Nogueira”. Exerceu o cargo de Prefeito no 
período de 04 de fevereiro de 1957 a 15 de março de 1957. O 
Prefeito Polycarpo Cardoso da Silveira reassumiu o cargo na 
Chefia	do	Executivo	Municipal	em	01.10.1957,	permanecendo	
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no mesmo até 31.12.1959.
 No dia 15.11.1957, reuniu-se a Câmara Municipal, em 
Sessão	Solene,	às	15:00	horas,	para	recepção	ao	senhor	Jânio	
Quadros, Governador do Estado de São Paulo, acompanhado 
pelo Prof. Carvalho Pinto, Secretário da Fazenda e o senhor 
Afrânio de Oliveira. O Prefeito Polycarpo Cardoso da Silveira 
fez uso da palavra agradecendo os benefícios recebidos pelo 
Município e pediu ao Governador a construção de uma estrada  
estadual	até	a	ponte	do	Rio	Pardo,	no	sentido	Barretos.	
 O Governador, fazendo uso da palavra entregou ao 
Presidente da Câmara, uma contribuição do Governo do Es-
tado para a extensão da rede elétrica da zona urbana através 
de	 um	 cheque	 do	Banco	 do	Estado	 de	São	Paulo,	 no	 valor	
de R$ 396.248,00 (trezentos e noventa e seis mil, duzentos e 
quarenta e oito cruzeiros). 

PERIODO 01.01.1960 A 31.12.1963.
PREFEITO

JOSE LICUCIO PUGLIESI JUNIOR. (DR. NENE)
VICE-PREFEITO: MARIO GARCIA DA COSTA. 

PRESIDENTE DA CAMARA:
JOAQUIM SILVERIO DE OLIVEIRA

 01.01.1960 A 31.12.1960. 
VICE-PRESIDENTE:  JOSE MIYATO ISHIHARA. 
1º SECRETÁRIO: GRACIANO ESPERANCINI. 

2º SECRETÁRIO: ANTONIO GARCIA. 

PRESIDENTE DA CAMARA: 
JOAQUIM SILVEIRO DE OLIVEIRA 

01.01.1961 A 31.12.1961. 
VICE-PRESIDENTE:   JOSE MIYATO ISHIHARA. 

1º SECRETÁRIO:  GERALDO NAPOLITANO. 
2º SECRETÁRIO:  ANTONIO GARCIA,
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PRESIDENTE DA CAMARA: WALDEMAR CHUBACI
01.01.1962 A 31.12.1962

VICE-PRESIDENTE: ANTONIO GARCIA 
1º SECRETÁRIO: WAHINGTON VIANA

2º SECRETÁRIO: JOSE MIYATO ISHIHARA 

PRESIDENTE DA CAMARA: WASHINGTON VIANA
01.01.1963 A 31.12.1963. 

VICE-PRESIDENTE: GERALDO NAPOLITANO
1º SECRETÁRIO: ANTONIO GARCIA

2º SECRETÁRIO: JOSE MIYATO ISHIHARA   
VEREADORES: 

ARNALDO MANFRE
GABRIEL JERONIMO FIGUEIREDO FILHO. 

JOSE AUGUSTO SILVA. 
WAGNER FIGUEIREDO LEAL. 

ALVARO AUGUSTO NOGUEIRA. 
UMBERTO PUGLIESI. 

SALIM MAMED ABDALA. 
MARIO RIEIRO COELHO. 

NAZEN KAZON. 

	 No	dia	01.01.1960,	em	Sessão	Solene,	às	20:00	horas,	
procedeu-se a instalação da Câmara Municipal e posse do Dr. 
José Licucio Pugliesi Junior no cargo de Prefeito Municipal. 

José L. Pugliese Júnior foi prefeito de 1º. 
de janeiro de 1.952 à 31 de dezembro de 
1.955, e 1º. de janeiro de 1.960 à 31 de 
dezembro de 1.963. Natural de Ituverava-
S.P., onde nasceu no dia 1º. de janeiro de 
1.914,	 filho	 de	 José	 Pugliesi	 e	 Dona	Ana	
Nicodemos Pugliesi. Cursou o primário em 
Ituverava e o secundário em São Paulo no 
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colégio	Rio	Branco,	nesse	tempo	sua	família		transferiu-se	para	
Guaíra e nas férias escolares estava sempre aqui. 
 Ingressou–se na faculdade Fluminense de Medicina 
onde se formou em dezembro de 1.943. Casou-se no Rio de 
Janeiro	em	junho	de	1.944,	com	a	senhorita	Alda	Braga	e	em	
1.945	fixou	residência	em	Guaíra	onde	nasceu	a	sua	primeira	
filha	Sonia	Maria.	Tendo	falecido	sua	primeira	esposa,	contraiu	
segunda núpcias com a senhorita Nair Papacídero em 29 de 
julho	de	1.948.	Deste	matrimônio	são	seus	filhos:	Ana	Elízia	e	
Mariângela. 
 Desde a sua chegada à Guaíra, exerceu a medicina, 
tendo sido também médico chefe do Centro de Saúde local. Foi 
na sua primeira gestão à frente da prefeitura que providenciou 
a instalação da Comarca e o Ginásio Estadual, reivindicação 
antiga de toda a população de Guaíra. Fez as suas adaptações 
necessárias no prédio da prefeitura e o cedeu ao Fórum que ali 
funcionou por algum tempo, até que se construiu o novo prédio 
para o Fórum à avenida 17, onde ainda funciona. 
 Na sua segunda gestão deu continuidade à expansão 
do serviço de água e esgoto da cidade. Foi ele quem assinou 
o	contrato	de	financiamento	para	o	empréstimo	com	a	Caixa	
Econômica Federal, para execução de serviços de água e es-
goto, no dia 18 de maio de 1.954, com muita festividade. 
 O serviço de telefones que era da prefeitura em sua 
gestão passou por uma remodelação, de um sistema primário 
foi transformado em semi-automático. Instalou um telefone 
público no Guarita, que funcionava na casa do Senhor Cândido 
José da Silva que servia a população do núcleo e também da 
região. 
 Foi o primeiro Presidente do clube Grêmio Literário e 
Recreativo 18 de Maio. Foi também presidente do Guaíra Es-
porte Clube, conseguiu do Governo do Estado a construção do 
prédio atual para a Casa da Agricultura, criou o Posto Puericultu-
ra e assim o Centro de Saúde passou à ser unidade bivalente. 
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Trabalhou na cidade como médico de 1.945 à 1.992 , quando 
faleceu, em 20 de setembro de 1.992.

PERIODO - 01.01.1964 A 31.01.1969.
PREFEITO:  WALDEMAR CHUBACI 

01.01.1964 A 27.06.1966 – 12.08.1966 A 31.01.1969. 

PREFEITO
 ANTONIO GARCIA 

28.06.1966 A 11.08.1966.

(Em virtude  da licença do  Prefeito Waldemar Chubaci, para 
tratamento de saúde e em virtude da impossibilidade  do 

Vice-Prefeito, assumiu o cargo de Prefeito, 
o Presidente da Câmara). 

PRESIDENTE DA CAMARA
 ALOIZIO LELIS SANTANA 01.01.1964 A 3,1.12.1965 

VICE-PRESIDENTE: ANTONIO GARCIA 
1º SECRETÁRIO: GERALDO NAPOLITANO

2º SECRETÁRIO: FAUZE SALOMÃO

PRESIDENTE DA CAMARA
ANTONIO GARCIA 

01.01.1966 A 27.06.1966 
12.08.1966 A 31.01.1969 

PRESIDENTE DA CAMARA
GERALDO NAPOLITANO 
28.06.1966 A 11.08.1966. 

VICE-PRESIDENTE: GERALDO NAPOLITANO 
1º SECRETÁRIO: ALOIZIO LELIS SANTANA

2º SECRETÁRIO: FAUZE SALOMÃO
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VEREADORES. 
ABDALA ELIAS. 

ARNALDO MANFRE. 
JOSE FIGUEIREDO. 

NAZEM KAZON. 
RENATO GARCIA JUNQUEIRA. 

ROBERTO ELIAS DE ANDRADE (TÃO)
WASHINGTON VIANA. 

TANCREDO RIBEIRO DE OLIVEIRA(ZOTI)

 No dia 01.01.1964 às 20 horas deu-se a instalação da 
Câmara Municipal, em Sessão Solene para posse dos verea-
dores eleitos, sendo após a eleição da Mesa Diretora, dado 
posse ao Prefeito eleito, Dr. Waldemar Chubaci. 

Waldemar Chubaci foi prefeito de 1º de ja-
neiro de 1964 a 27 de junho de 1966, de 12 
de agosto de 1956 a 31 de janeiro de 1969 
e de 01 de fevereiro de 1973 a 25 de janeiro 
de 1977.
							Bioagrafia	às	páginas	55	e	56.	

Antonio Garcia, nasceu em 26 de março de 
1919	em	Santana	dos	Olhos	D´Agua,	filho	
de Francisco Garcia de Oliveira e de Dona 
Maria Antônia de Freitas. Mudou-se para 
Guaíra em 30 de janeiro de 1931. Ingressou 
na	prefeitura	como	fiscal	no		dia	22	de	junho	
de 1942 e logo depois foi transferido para a 
secretaria da prefeitura.
 Casou-se com Nerildes Gomes da Silva 

no	dia	7	de	junho	de	1955,	são	seus	filhos:	Cervantes,	Vinícius	
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e Antônio. Depois que deixou a secretaria da prefeitura, mon-
tou um escritório de serviços gerais e logo depois se estabele-
ceu como cerealista, em seguida montou uma Imobiliária. 
	 Fez	 o	 loteamento	 das	 vilas:	 Senhor	 Bom	 Je-
sus da Lapa, Nossa Senhora Aparecida e Jardim Alegria. 
Além de vereador por 4 legislaturas, foi um dos fundadores 
do “Grêmio Literário e Recreativo 18 de Maio”. Por 10 anos 
foi	 secretário	 da	 Legião	 Brasileira	 de	 Assistência	 “L.B.A.”.	 
Ficou viúvo e casou-se novamente em 5 de outubro de 1991 
com Francisca Teixeira Matos. Faleceu à 19 de maio de 1993.
Foi responsável pelo expediente da Prefeitura Municipal no 
período de 25/03/1947 a 10/04/1947. No período de 28/06/1966 
a 11/08/1966 assumiu o cargo de Prefeito, em virtude de licen-
ça do Prefeito eleito, Waldemar Chubaci.

PERIODO - 01.02.1969 a 31.01.1973. 
PREFEITO 

ALOIZIO LELIS SANTANA. 
VICE-PREFEITO 

FABIO TALARICO. 

PRESIDENTE DA CAMARA
GERALDO NAPOLITANO
 01.02.1969 A 31.01.1971

VICE-PRESIDENTE
NOBORU YAMASHITA. 

1º SECRETÁRIO
LEOZINO DIAS CAMPOS ((ZININHO)

2º SECRETÁRIO
ROBERTO ELIAS DE ANDRADE. 

PRESIDENTE DA CAMARA
LEOZINO DIAS CAMPOS ( ZININHO)

01.02.1971 A 31.01.1973. 
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VICE-PRESIDENTE:
 JOSE TALARICO
1º SECRETÁRIO:  

  GERALDO NAPOLITANO 
2º SECRETÁRIO: 

ROBERTO ELIAS DE ANDRADE 

VEREADORES 
POLYCARPO CARDOSO DA SILVEIRA 

JOAO SCOFONI FILHO
MARIO RIBEIRO COELHO

JOSE FIGUEIREDO
CRISTIANO CARVALHO MENEZES  

ADNAER BARROS LELIS
ANTONIO GARCIA

DANILO DE O. FALEIROS
DELSON MUNIZ LOURENÇO
GRACIANO ESPERANCINI 

No	dia	01.01.1969,	às	20:00	horas,	em	Sessão	Solene,	foi	ins-
talada a Câmara Municipal, com a posse dos Vereadores elei-
tos em 15.11.1968, tendo havido a eleição da Mesa Diretora e 
em seguida a posse do senhor Aloizio Lelis Santana no cargo 
de Prefeito Municipal e o Dr. Fábio Talarico no cargo de Vice-
Prefeito. 

Aloízio Lelis Santana, prefeito  no período 
de 01/02/1969 a 31/01/1973 - 01/01/1977 a 
31/01/1983.
Biografia ás páginas 58 à 63. 
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No dia 05.08.1971, o vereador Polycarpo Cardoso da Silveira 
dá entrada na Secretaria da Câmara, o pedido de demissão do 
cargo de vereador, expondo como motivo, problemas particu-
lares, tendo sido o pedido aprovado no dia 06.08.1971. Logo 
em seguida o senhor Presidente determinou a convocação do 
suplente, senhor Antonio Garcia. No dia 21.06.1972 o verea-
dor Christiano Carvalho Menezes  dá entrada na Secretaria 
da Câmara, de um requerimento pedindo demissão do cargo 
de vereador, apontando como motivo a oposição dos demais 
vereadores às proposições por ele apresentadas. O requeri-
mento foi colocado em votação no dia 26.06.1972, que foi 
aprovado em única discussão e votação. Logo em seguida, o 
senhor Presidente determinou a convocação do suplente ime-
diato, senhor Carmo Marcelino da Silva. Convocado, o senhor 
Carmo Marcelino disse estar impossibilitado de assumir o car-
go,	através	de	oficio.	No	dia	12.08.1972,	o	Presidente	declara	
extinto através do Ato Nº 02/72, o mandato do senhor Carmo 
Marcelino da Silva. Em seguida determinou a convocação do 
suplente	 imediato,	sendo	convocado	o	senhor	Raul	Balduino	
Chagas, que não compareceu para a posse e também não 
apresentou	motivos	justificados.	Teve	também	o	seu	mandato	
extinto, sendo convocado o suplente imediato, tendo tomado 
posse o senhor Danilo de Oliveira Faleiros. No dia 12.08.1972 
foi inaugurado o novo prédio da Câmara Municipal, nas pro-
ximidades do Lago Maracá, onde funciona até hoje.   

PERIODO  
01.02.1973 A 31.01.1977

PREFEITO
WALDEMAR CHUBACI
01.02.1973 A 25.01.1977 

PREFEITO
JOSE ADALBERTO LELIS GARCIA

 26.01.1977 A 31.01.1977
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VICE-PREFEITO
JOSE ADALBERTO LELIS 

GARCIA. 

PRESIDENTE DA CAMARA 
FABIO TALARICO 

01.02.1973 A 31.01.1975. 
VICE-PRESIDENTE

ELYDIO ANTONELLI. 
1º SECRETARIO 

SANTOS ESPERANCINI. 
2º SECRETÁRIO

AYRTON ALVES TRINDADE. 
 

PRESIDENTE DA CAMARA 
ELYDIO ANTONELLI

 01.02.1975 A 31.01.1977. 

VICE-PRESIDENTE
 TUTOMU SAITO. 
1º SECRETÁRIO

ANTONIO ASSIS COSTA. 
2º SECRETÁRIO

ADNAER BARROS LELIS.

VEREADORES
ADEMAR COSCRATO. 

ANTONIO GARCIA. 
DELSON MUNIZ LOURENÇO. 

GERALDO SEBASTIÃO ISAAC. 
JOSE EDUARDO FRANCO GARCIA. 

ROBERTO ELIAS DE ANDRADE.(TÃO) 
SEBASTIÃO BENTO SIQUEIRA. 
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 No dia 01.02.1973, em Sessão Solene na Câmara 
Municipal, foram empossados os novos vereadores elei-
tos, tendo também sido eleita a Mesa Diretora, tendo como 
Presidente o Vereador Fábio Talarico. Em seguida foi em-
possado no cargo de Prefeito o Dr. Waldemar Chubaci.

Waldemar Chubaci, foi prefeito de 1º de 
janeiro de 1964 a 27 de junho de 1966, de 
12 de agosto de 1956 a 31 de janeiro de 
1969 e de 01 de fevereiro de 1973 a 25 
de janeiro de 1977. Nasceu em Jaboran-
di,	no	dia	22	de	maio	de	1928,	filho	do	Sr.	
José	Chubaci	e	de	dona	Balbina	Seragine	
Chubaci.  Casou-se no dia 17 de junho de 
1956 com a professora Maria Manso Diniz. 

São	seus	filhos:	José	Fernando,	Wlademar	e	Marcos.	
 Vereador por uma legislatura e presidente da câmara 
por um período de 2 anos. Foi médico do centro de saúde 
da cidade e fundador da Sociedade da Santa Casa de Mise-
ricórdia de Guaíra. Deputado da Assembléia Legislativa do 
Estado por 3 mandatos. 
 Foi agraciado com a medalha Anchieta e di-
ploma de gratidão da cidade de São Paulo por rele-
vantes serviços prestados à cidade de São Paulo. 
Como prefeito realizou cessão do serviço municipal de te-
lefonia	a	Cia	de	Telefones	do	Brasil	Central;	aquisição	da	
primeira pá carregadeira para manutenção de estradas do 
município; remodelação da praça São Sebastião; cons-
trução	da	praça	dos	estudantes;	construção	das	praças:	do	
bairro	Senhor	Bom	Jesus	da	Lapa	e	do	bairro	Nossa	Se-
nhora Aparecida; reestruturação dos serviços burocráticos 
da	parte	contábil	da	municipalidade	pelo	Instituto	Brasileiro	
de Administração Municipal do Rio de Janeiro; aquisição do 
parque Maracá que objetivava a implantação do lago e toda 
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área verde que o circunda; criação da Feira Agro Industrial de 
Guaíra "FAIG"; reivindicou e conseguiu do governo Paulo Egydio 
Martins, a construção do novo prédio para a Santa Casa e ainda 
móveis e equipamentos, iluminação do estádio "José Zuquim 
Nogueira", abertura e instalação do poço artesiano da caixa 
d´água; construção do prédio da Casa de Cultura; construção 
do	Centro	Social	Urbano;	construção	da	creche	"Dona.	Bepa". 
Conseguiu também o asfaltamento da estrada Guaíra Rio 
Pardo e a nova ponte sobre o rio, com condições de a-
tender o novo tráfego de estrada asfaltada. Como  Depu-
tado  Estadual por 3 legislaturas, trouxe para Guaíra o 
asfaltamento das vicinais Joaquim Franco  Garcia (do  
Rosário), e capitão José Custódio da Silva (Guaíra-Ipuã). 
 Depois de muitas gestões junto ao ministério de minas 
e energia, conseguiu a transferência da localização da cons-
trução da hidroelétrica de Porto Colômbia, de jusante do rio 
pardo para montante do mesmo, o que proporcionou uma eco-
nomia de uns 10 mil alqueires de terras férteis do município 
de Guaíra e municípios vizinhos banhados pelo Rio Pardo. 
Esta foi uma grande vitória para um município essencialmente 
agrícola. Faleceu em 2003. 
 No dia 26.01.1977, em virtude de problemas de saúde, 
o titular do cargo do Executivo, Dr. Waldemar Chabaci teve 
que afastar-se tendo o senhor José Adalberto Lelis Garcia as-
sumido o cargo de Prefeito Municipal até o dia 31.01.1977. 

José Adalberto Lelis Garcia é	 filho	 de	
Enoch Garcia Leal e Dna Ana Lelis Gar-
cia Leal, nasceu em Guaíra em 15 de no-
vembro de 1927, cursou o Grupo Escolar 
em Guaíra e fez o ginasial em Poços de 
Caldas-MG, no Colégio Marista. Quando 
solteiro, morou por dois anos e seis meses 
em Londrina-PR. Casou-se com Dona. Ma-
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ria	Batista	Prata	Pereira,	no	dia	6	de	fevereiro	de	1955	e	tive-
ram	uma	filha,	Ana	Laura.	Foi	eleito	Vice-Prefeito	na	chapa	en-
cabeçada pelo Dr. Waldemar Chubaci, em 15 de novembro de 
1972. Assumiu o cargo de Prefeito em 26 de janeiro de 1977, 
em virtude de enfermidade do Dr. Waldemar Chubaci, tendo 
permanecido como Chefe do Executivo até 31 de janeiro de 
1977. – Foi Prefeito por 6 dias. 
 Foi agricultor e Diretor da Casa de Cultura Prof. João 
Augusto de Melo por vários anos. Faleceu em  01 de maio de 
2005. 

PERIODO - 01.02.1977 A 31.01.1983 
PREFEITO 

ALOIZIO LELIS SANTANA
VICE-PREFEITO

FRANCISCO ANTONIO PUGLIESI (DR. QUITO)

PRESIDENTE DA CAMARA 
FABIO TALARICO

01.02.1977 A 31.01.1979
VICE-PRESIDENTE:  TUTOMU SAITO

1º SECRETARIO:  ANTONIO ASSIS COSTA 
2º SECRETÁRIO: MANOEL JOAQUIM DE ALMEIDA. 

PRESIDENTE DA CAMARA
TUTOMU SAITO

 01.02.1979 A 31.01.1981
VICE-PRESIDENTE  

ROBERTO ELIAS DE ANDRADE
1º SECRETÁRIO: ELYDIO ANTONELLI

2º SECRETÁRIO : ADNAER BARROS LELIS

PRESIDENTE DA CAMARA 
FABIO TALARICO 

 01.02.1981 A 31.01.1983. 
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VICE-PRESIDENTE:  ANTONIO ASSIS COSTA. 
1º SECRETÁRIO:  AMIR SALOMÃO SAUD. 

2º SECRETÁRIO: ROBERTO ELIAS DE ANDRADE. (TÃO)
VEREADORES

EDISON BERNARDES DO NASCIMENTO - EDMUNDO 
GUTEMBERG FERREIRA LIMA - JAIR DE PAULA OLIVEI-
RA - JOSE PUGLIESI - JOSE MAURO CAPUTI - LUIZ DU-

TRA DO PRADO - OMAR ALLAB

 No dia 01.02.1977, em Sessão Solene, na Câmara Mu-
nicipal foram empossados os vereadores eleitos. Em seguida 
realizou-se a eleição da Mesa Diretora, tendo como Presidente 
o Dr. Fábio Talarico. Em seguida, foi empossado no cargo de 
Prefeito o Dr. Aloizio Lelis Santana. 

Aloízio Lelis Santana 01/02/1969 a 
31/01/1973 – 01/02/1977 a 31/01/1983. 
Nasceu em Guaíra, a 28 de abril de 1934, 
filho	 de	 Antônio	 Santana	 Júnior	 e	 Dona	
Ana Lelis Santana, cursou o primário no 
grupo Escolar de Guaíra, depois de ter sido 
alfabetizado em casa pela própria mãe. 
Terminou	o	ginásio	em	1948	e	o	científico	
em 1951, ambos os cursos foram feitos 

no colégio Arquidiocesano de São Paulo. A seguir ingressou 
no curso de Engenharia Mecânica na Faculdade de Enge-
nharia Industrial "FEI" que nesta época pertencia a Pontifícia 
Universidade Católica "PUC" de São Paulo. Terminou o cur-
so em 1958 e em 1959/1960 até setembro de 1961 trabalhou 
nas	seguintes	firmas	em	São	Paulo:	Ferragens	e		Laminação	
Brasil,	 	Truck	Ford,	 	Alcan		Alumínio		do	Brasil	 	S/A.		Depois		

Devido	ao	falecimento	do	vereador	Edison	Bernardo	do	Nasci-
mento em dezembro de 1.980, assumiu o cargo de vereador o 
senhor Amir Salomão Saud. 
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foi para a Suíça, onde permaneceu de outubro de 1961 a no-
vembro de 1962. Neste país europeu fez mestrado em enge-
nharia industrial no Centro Di Industrielles da Universidade de 
Genebra.	Voltou	ao	Brasil	 e	 trabalhou	ainda	por	 seis	meses	
na	Alcan	Alumínio	do	Brasil.	Em	julho	de	1963	mudou-se	para	
Guaíra. Casou-se em 19 de julho de 1965 com a professo-
ra	Helena	Garcia	de	Carvalho,	são	 	seus	filhos:	 	Guilherme,	
Gustavo, Laura e Ana Helena. Como atividade privada sem-
pre foi agricultor e pecuarista. Na vida pública além de prefeito 
em 2 mandatos, ( 01/02/1969 a 31/01/1973 e 01/02/1977 a 
31/01/1983) foi vereador e presidente da Câmara. Como mem-
bro participativo da sociedade fez parte do conselho do Grêmio 
Literário e Recreativo 18 de maio. Em 1974,  fez um curso na 
Associação dos Diplomados da Escola de Guerra "ADESG".  
 Pode-se citar algumas realizações da administração 
do Prefeito Eng. Aloísio Lelis Santana  Numa conjugação 
de ações dos governos municipal e estadual, aconteceu um 
grande impulso nas atividades educacionais, com  as seguintes 
providências:	criação	do	segundo	Ginásio	Estadual	de	Guaíra;	
construção do prédio hoje Escola Estadual de Primeiro Grau 
Vicencina Vacaro Morsoleto; ampliações das instalações da 
Escola Enoch Garcia Leal com construção de mais salas de 
aula e laboratório, para curso colegial; reforma do prédio do 
segundo grupo escolar de Guaíra; reforma das instalações do 
grupo escolar Francisco Gomes de Souza executada pelo De-
partamento de Edifícios e Obras Públicas "DOP" do Estado; 
construção	e	 reforma	das	seguintes	escolas	 rurais:	Fazenda	
Macauba,	 Fazenda	 João	 Pedro,	 Fazenda	 Bambu,	 Fazenda	
Santa	Lúcia,	Fazenda	Barreiro,	Fazenda	Cuiabano,	Fazenda	
Pindaíba, Fazenda Jataí, Fazenda Rosário e Fazenda Santa 
Luzia; doação de ferramentas a Escola Francisco Gomes de 
Souza, Enoch Garcia Leal, pela administração municipal a Se-
cretaria da Agricultura, Esporte e Turismo do Estado. Aquisição 
de material para o laboratório da Escola Enoch Garcia Leal, im-
plantação do curso do Mobral; através do convênio conseguiu-
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se merenda escolar para quatro mil alunos, na zona rural e da 
região urbana, construção, implantação e aparelhamento da 
escola do bairro Anawashi, que passou a funcionar a partir de 
1972.
 Através de esforços conjuntos conseguiu-se a cons-
trução pela Cia Paulista de Força e Luz, da estação rebaixa-
dora, que veio eliminar as constantes interrupções no forneci-
mento de energia e luz para a cidade. O poder público municipal 
se preocupou em dar um melhor aspecto urbano dotando de 
iluminação pública os bairros Nossa Senhora Aparecida, Fa-
biano,	Jardim	Paulista,	Bom	Jesus	da	Lapa,	Alegria,	no	 total	
foram instaladas 246 postes de cimento e 293 novos focos de 
luz com iluminação incandescente, foram instaladas 347 novos 
luminárias com lâmpadas com 400 Watts de potência. Com 
ajuda de diversos proprietários rurais, conseguiu-se levar até 
o bairro do Guaritá uma linha primária trifásica, distante 30 
quilometros da cidade, que proporcionou também a iluminação 
pública do bairro, além de energia para os domicílios de locali-
dade.
Saneamento Básico
 Com um empréstimo junto a caixa econômica do es-
tado no valor de 730 mil cruzeiros e a instalação do serviço 
autônomo de Água e Esgoto - DEAGUA tornou-se possível a 
construção da estação de tratamento de água, instalação de 
“anéis” na rede de distribuição e introdução do sistema medido 
(hidrômetros) nas ligações domiciliares. Das mais acertadas 
foi a criação da autarquia responsável pelo sistema do abas-
tecimento de água e coleta de esgoto, tudo isso, em razão da 
lei municipal criada em 1.968. Assim, deu-se a implantação de 
1200 metros de rede adutora em ferro fundido e dos “anéis” na 
rede de distribuição do sistema de água de uma extensão de 
9.785 metros da rede de distribuição de água, executando-se 
1106 derivações de água, foram instaladas 1755 hidrômetros. 
Foram instalados ainda, 4940 metros de rede coletora de es-
goto e 1075 derivações de esgoto.
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 Para solucionar o problema de erosão no início das ave-
nidas onze e treze foram implantadas galerias de águas Plu-
viais.
 Executou-se o trabalho de desassoreamento, limpeza 
e	retificação	do	leito	do	Ribeirão	do	Jardim	numa	extensão	de	
10.000 metros lineares no percurso fronteiriço à cidade.
Comunicação
 Em 1.972 aconteceu a automatização do serviço tele-
fônico	operada	pela	Cia	de	Telefones	do	Brasil	Central	“CTBC”.	
A municipalidade construiu e doou o prédio onde está instalada 
a agência do correio, também em 1972.
Estradas
 Com mais de 600 quilômetros de estradas na zona ru-
ral, havia necessidade de adquirir novas máquinas para me-
lhor atender às exigências do setor, assim, comprou-se uma 
motoniveladora, da marca caterpiller mod. 12 E, uma escavo-
carregadeira Michigan 75 série III, três caminhões basculantes 
chevrolet Diesel e uma caminhoneta. 
Obras Públicas
 As obras de construção de prédios da prefeitura e câ-
mara municipal, foram iniciadas em fevereiro de 1.971 e con-
cluídas em 12 de agosto de 1.972 quando foram solenemente 
inauguradas.
 No dia 20 de março de 1.972, Guaíra recebeu a visita do 
Exmo. Sr. Secretário da segurança pública Gal. Sérvulo Mota 
Lima, que presidiu as cerimônias de inauguração do moderno 
prédio que abriga as instalações da delegacia de polícia e a ca-
deia pública; modernização no estádio municipal “José Zuquim 
Nogueira” que constituiu-se de construção de arquibancadas 
de concreto, instalação sanitárias e bar, reforma do gramado, 
pintura e novo sistema de acesso ao campo, praça de esportes 
construída no terreno contíguo ao bosque municipal para a 
prática de basquete, vôlei, futebol de salão, vestiário, bar e 
sanitários.
 De 1.969 a 1.972, todos os prédios públicos do Estado 
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receberam reformas e aplicações, sempre executadas pela 
secretaria dos serviços e obras públicas do governo Estadual. 
Com a aplicação do parque de máquinas da prefeitura, houve 
necessidade de ampliar-se as instalações do parque de máqui-
nas da prefeitura, houve necessidade de ampliar-se as insta-
lações existentes no almoxarifado municipal.
Urbanismo
 No primeiro quatriênio operou-se uma grande transfor-
mação em seu aspecto, urbano, destacam-se os serviços de 
pavimentação de vias públicas num total de 95.760 metros 
quadrados, inclusive a segunda pista de acesso à cidade pela 
rua 8, pavimentando ainda as vias internas do bosque munici-
pal, alargamento e pavimentação da via de acesso ao cemité-
rio da rua 8; construção da praça do terminal rodoviário e da 
praça	Maracá:	implantação	definitiva	do	lago	Maracá.
Saúde
	 Após	convênio	firmado	entre	a	secretaria	de	saúde	do	
Estado de São Paulo, o Centro de Saúde, foi ampliado e refor-
mado, passando também a prestar assistência odontológica, 
inclusive aquisição em 1.972 de um gabinete dentário pela pre-
feitura.
Limpeza Pública
 Com aquisições de 3 caminhões próprios para a limpeza, 
este serviço pode ser estendido aos bairros da cidade.
Promoção e Assistência Social
No ano de 1.972 foi concluído o prédio da conferência de 
São Vicente de Paulo. Total apoio à construção do prédio do 
CEREA.
Agropecuária
 Em 1.970 foi implantada uma granja leiteira, o que 
proporcionou	utilizar	 técnicas	de	 inseminação	artificial	com	a	
ajuda da Secretaria da agricultura do Estado, fez-se controle 
sanitário do rebanho bovino.
 Além de um bom número de obras neste quatriênio, 
foram postas em prática algumas medidas para fornecer ao 
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progresso da cidade a elaboração do plano Diretor de desen-
volvimento	 integrado,	 instalação	 do	 “DEAGUA”	 fixação	 de	
novos limites do perímetro urbano, instituição do código de 
obras, estabelecimento de incentivo industrial e regulamen-
tação do parque industrial do relógio Público na igreja matriz, 
cessão em comodato á escola Técnica de Comércio de mate-
rial escolar, fornecimento pela prefeitura de 163 plantas para 
a construção de moradias populares.No período de janeiro de 
2001 a dezembro de 2004, ocupou novamente uma cadeira no 
Legislativo Municipal, tendo sido Presidente da Casa no ano 
de 2001. Foi eleito Vice-Prefeito na chapa formada com Sérgio 
de Mello, onde cumpriu mandato de 2005 a 2008.  

PERIODO - 01.02.1983 a 31.12.1988
PREFEITO 

FABIO TALARICO
01.02.1983 A 17.03.1987. 

PREFEITO
ADNAER BARROS LELIS
 18.03.1987 A 31.12.1988. 

PRESIDENTE DA CAMARA 
 ELYDIO ANTONELLI 

01.02.1983 A 31.01.1985
VICE-PRESIDENTE: LAERCIO LOURENÇO LELIS. 
1º SECRETÁRIO: ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA. 

2º SECRETÁRIO:  ANTONIO DE JESUS 
MARQUES(TAPICIRICA)

PRESIDENTE DA CAMARA
ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA

 01.02.1985 A 31.01.1987
VICE-PRESIDENTE:  ANTONIO DE JESUS MARQUES. 

1º SECRETÁRIO : LAERCIO LOURENÇO LELIS. 
2º SECRETÁRIO:  ELYDIO ANTONELLI. 

PRESIDENTE DA CAMARA
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ABDALA ELIAS
01.02.1987 A 31.12.1988. 

VICE-PRESIDENTE: LAERCIO LOURENÇO LELIS. 
1º SECRETÁRIO : PEDRO CALIGARIS NETO. 

2º SECRETÁRIO: REINALDO DO CASTRO. 

VEREADORES 
ANTONIO CALIGARIS SANTANA. 

CLOVIS GARCIA DE LIMA. 
JOCELIM RODRIGUES ABDALA. 

JOSE MENDONÇA. 
LUIZ AFONSO PIGNANELLI. 

SHIGUEAKI SUZUKI. 
ODEJANIR PEREIRA DA SILVA. 

MAKIO ARATANI. 
JOSE ANTONIO TOSTE. 

CARLOS ALBERTO RODRIGUES. 
ANTONIO ASSIS COSTA. 

No dia 01.02.1983 foi realizada Sessão Solene na Câmara 
Municipal onde foram empossados os vereadores eleitos em 
15.11.1982 e eleita a Mesa Diretora , tendo como Presidente 
o Dr. Elydio Antonelli. Em seguida foi empossado no cargo de 
Prefeito o Dr. Fábio Talarico. 

Fábio Talarico (01/02/1983 a 17/03/1987),  
nasceu a 30 de abril de 1931, em Orlândia, 
filho	de	Domingos	Talarico	e	dona	Ermelinda	
Valsequi Talarico veio para Guaíra em 1935, 
quando toda sua família se radicou na fa-
zenda Mata do Sertão. Cursou a Faculdade 
de Ciências Médicas no Rio de Janeiro. 
Casou-se em 23 de julho com a pro-
fessora	 Amire	 Calil,	 são	 seus	 filhos:	
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Jorge	 Domingos,	 Fabíola	 e	 Ivana.	 	 	 E-xerceu	 a	 chefia	 mé-
dica do Centro de Saúde local, foi diretor Clínico da Santa 
Casa de Misericórdia e Chefe do Serviço de Maternidade. 
Foi vereador em 2 legislaturas e presidente da Câmara em 3 
períodos, e também  Vice Prefeito. Foi eleito Prefeito em 1982 e 
tomou posse no cargo no dia 1º de fevereiro de 1983. Se preo-
cupou com a questão social  da população da cidade, com muita 
vivência no meio do povo mais humilde em razão do exercício 
da	sua	profissão	de	médico,	a	preocupação	da	sua	adminis-
tração foi a população mais carente. Providenciou a instalação 
de um centro de alimentação para atender as crianças das es-
colas e creches, pelo sistema de mutirão construiu 150 casas 
populares. Ampliou o transporte de estudantes da zona rural 
e	para	as	cidades	vizinhas	para	cursos	universitários	e	profis-
sionalizantes. Executou a duplicação da rua 8, constituindo a 
Avenida	João	Batista	Santana,	até	a	SP-425	(	clube	de	campo	).	 
Instalou o Fundo Social de Solidariedade do Município. Em 
convênio com a Cohab construiu 349 casas no que resultou 
o conjunto habitacional que hoje leva o seu nome. Em uma 
segunda etapa iniciou a construção do conjunto residencial 
Mario Garcia da Costa, tendo conseguido viabilizar 1058 ca-
sas em seu mandato como Prefeito ( Fábio Talarico, mutirão 
I e II foram entregues no mandato – o conjunto Mario Garcia 
da Costa foi concluido em 1988 )   Reivindicou e conseguiu 
do governo do Estado a construção de 15 quilômetros  de es-
trada vicinal pavimentada, que liga a Sp 425 à Sp-345, que 
hoje tem o nome de Joaquim Garcia Franco e a estrada Vicinal 
Cap. José Custodio de Lellis e Silva, que liga Guairá a Ipuã.  
Construiu a  Pré Escola “ Moacir Garcia do Prado”,  Escola 
Padre Mario Lano, em convenio com o Estado, no bairro Co-
hab I, uma casa para o zelador da Escola Estadual de 1º Grau 
“Dalva L. G. Prado”,  construiu uma  praça no bairro Guaritá.  
Doou  uma Kombi ao Cerea, instalação do posto dos correios, 
e centro telefônico com  capacidade de 50 aparelhos no Guari-
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tá, implantação da informática com aquisição de computa-
dores, facilitando o funcionamento burocrático da Prefeitura 
Municipal. Fez a renovação da frota de veículos da limpeza 
publica, adquiriu uma retro-escavadeira, um trator de esteira 
e outra retro-escavadeira em convenio com o Estado, para 
o pró-varzea. Instalou a torre de retransmissão de sinais de 
televisão no Municipio. Iniciou a Construção do Posto Médico 
José Vilela Junqueira, ( Vila Miguel Fabiano ), o Posto Médico 
Odontológico	Sebastião	Rabelo	Queiroz	(	Vila	S.Bom	Jesus	da	
Lapa	)	e	o	Posto	Médico	Odontológico	do	Bairro	Vivendas	do	
Bom	Jardim.	Remodelou	o	Parque	Maracá	com	a	implantação	
do	projeto	desenvolvido	pelo	paisagista	Burle	Marx.	Em	seu	
mandato	criou	a	figura	do	chefe	de	gabinete,	como	principal	
cargo	de	 confiança	do	Prefeito,	 tendo	o	economista/contabi-
lista, João José Assis Leite sido o primeiro a ocupar a função 
na historia das administrações   municipais de Guaíra. Em seu 
mandato foi criada a EMURG – Empresa Municipal de Urbani-
zação de Guaíra, para viabilizar a construção de casas pelo 
sistema mutirão, tendo como presidente da EMURG o advoga-
do Paulo Sergio Lelis e como um dos idealizadores do projeto,  
o engenheiro Paulo André. 
 Viabilizou a instalação do Ministerio do Trabalho em 
Guaíra, onde funciona até os dias de hoje ( rua 8 esq. av. 1 )  
Muitas obras e realizações foram iniciadas por Fábio Talarico e 
concluidas	por	Adnaer	de	Barros	Lelis.	
 Fábio Talarico faleceu no dia 2 de abril de 1987, vítima 
de um AVC.  Em virtude de seu falecimento, assumiu o cargo 
de	Prefeito	o	seu	vice,	Adnaer	Barros	Lelis.	Ocupou	o	cargo	de	
vice-prefeito no periodo de  01/02/1983 a 17/03/1987. 

	 O	Vice-Prefeito,	senhor	Adnaer	Barros	Lelis	assumiu	o	
cargo de Prefeito interinamente no dia 18.03.1987, em virtude 
de afastamento do titular, Dr. Fábio Talarico, por problemas de 
saúde.	No	dia	05.04.1987,	o	senhor	Adnaer	Barros	Lelis	as-
sumiu	definitivamente	o	cargo	de	Prefeito	Municipal	em	virtude	
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do falecimento do Dr. Fábio Talarico, tendo cumprido mandato 
até o dia 31.12.1988.

Adnaer Barros Lelis (18/03/1987 a 
31/12/1988), nasceu em Guaíra em 
01/09/1943,	 filho	 de	Antônio	 Nogueira	 Le-
lis	 e	 Dirce	 Barros	 Lelis.	 Casou-se	 com	 a	
senhora Edna Coscrato Lelis; são seus 
filhos:	 José	 Eduardo,	 Adriana	 e	 	 Maira. 
Foi presidente da APAE, vice presi-
dente do sindicato Rural de Guaíra, vice 
provedor da santa Casa de Mi-sericór-

dia de Guaíra, confrade Vicentino da Conferência. Em-
presário rural atuante - Fundador e presidente da Coo-
perativa dos Agricultores de Guaíra e Região “Coagre”. 
Foi vereador por 3 legislaturas, vice prefeito em chapa enca-
beçada pelo Dr. Fábio Talarico. Assumiu a prefeitura no dia 
18/03/1987 tendo ocupado o cargo até 31/12/1988 em decor-
rência da doença e posterior falecimento do prefeito Dr. Fábio 
Talarico. Com o falecimento do Dr. Fabio Talarico em 02 de abril 
de 1987, o mesmo continuou no cargo até o termino do mandato.  
Como prefeito deu continuidade ao Programa de Governo es-
tabelecido por ele e por Dr. Fábio Talarico, tendo entregue à 
população	de	Guaíra,	as	seguintes	realizações,	dentre	outras:	
conclusão das obras do Centro Médico Odontológico “Dr. José 
Vilela Junqueira”, construção do Posto Médico Odontológico 
“ Sebastião Rabelo Queiroz”, construção do Posto Médico O-
dontológico situado na av. 1 com a rua 4, no bairro Vivendas, 
construção do Posto Médico Odontológico  de São José do 
Albertópolis, aquisição de uma ambulância; e maior auxílio 
financeiro	mensal	 a	Santa	Casa,	 compra	e	 regularização	da	
área onde se localiza a segunda área de estabilização para 
tratamento de esgoto próximo ao Conj, João Vacaro, insta-
lação e funcionamento da agência do correio no Guaritá, per-
furação do Poço Artesiano Profundo na Av. 5 rua 24, dobrando 
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a capacidade de abastecimento de água da cidade, conclusão 
das obras do CEPAR, participação na construção da nova sub-
estação da CPFL, dobrando a capacidade de energia elétrica 
do nosso município. Termino da construção do Conjunto Ha-
bitacional Mutirão 2, inicio da construção residencial Mutirão III 
(Etelvina Santana da Silva), construção da Pré-Escola do Con-
junto Habitacional Fábio Talarico, construção da Praça Conjunto 
Residencial Fábio Talarico com Quadra de Esporte, construção 
do Conjunto Poli-esportivo Ramize Elias, construção do Con-
junto Residencial Mario Garcia da Costa, com 359 casas e ide-
alização da construção do conjunto residencial Aniceto Carlos 
Nogueira, cujos mutuários foram escolhidos em sua adminis-
tração. Construção da Praça da Igreja da Vila Nossa Senhora 
Aparecida,	construção	do	Banheiro	e	Fonte	luminosa	na	praça	
da vila Nossa Senhora Aparecida, ampliação e melhoramento 
no Cemitério Municipal, conseguiu com o DER Recapeamento 
da SP-425 da Ponte Joaquim Justino até a divisa do Município 
de Guaíra e Ipuã, construção da Escola de 1º Grau Padre Mário 
Lano, instalação da SPM, segurança publica municipal - com 
aquisição de 2 automóveis, 2 motos, sistema de comunicação, 
sistema de comunicação com rádios amadores e sede própria, 
com um contingente de 28 soldados, entregou à população de 
Guaíra a estrada vicinal Cap. José Custódio de Lelis e Silva, 
que liga Guaíra a Ipuã, pavimentação, iluminação, duplicação 
da Av. José Cavenague até o trevo das Antas, canteiro central 
para escoamento de águas pluviais, instalação do Centro de 
Processamento de dados da Prefeitura, aquisição de 2 ônibus 
para transporte de alunos rurais, pavimentação asfáltica com 
guias e sarjetas do mutirão I, pavimentação asfáltica no con-
junto	Residencial	Fábio	Talarico,	reforma	da	Creche	“Josefina	
R Caligaris”, ampliação e reformas na APAE, construção do 
bloco administrativo da Cidades dos Meninos, promoção da 
Delegacia e destacamento à 3” categoria, aumentando o, efe-
tivo da Polícia Militar e Civil, reforma Geral no prédio da Polícia 
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Militar e Civil, adaptação da Pré Escola da Cecap, reforma na 
Escola Dalva Lelis Garcia do Prado, auxílio no transporte de 
alunos e em bolsas de estudo, ampliação do transporte rural 
de alunos com a duplicação do número de peruas, recapea-
mento de 20.000 metros quadrados de pavimentação asfal-
tica na cidade, estabelecimento de convênio com o Hospital 
de base de São José do Rio Preto para atendimento de pes-
soas carentes, construção da Creche mutirão I e II, construção 
da Praça do centro Médico Odontológico Dr. José Vilela Jun-
queira,	 reforma	e	 instalação	do	posto	fiscal	da	Secretaria	da	
Fazenda do Estado de São Paulo na rua 18, distribuição de 
pão e leite aos trabalhadores volantes rurais, aquisição de 
uma retro-escavadeira através de convênio com a Secreta-
ria da Agricultura, iluminação do Distrito Industrial próximo ao 
almoxarifado municipal, colocação de pedra portuguesa nos 
passeios do parque Maracá, construção de 2 quadras polies-
portivas e, quadra de tênis com iluminação no Parque Maracá, 
viaturas para a polícia civil e militar, aquisição de trator agrale 
com roçadeira, realização da 6º FAIG, instalação de chafariz 
no	lago	Maracá,	reformas	no	Bosque	Municipal,	apoio	total	às	
atividades culturais e educacionais no município, e apoio geral 
aos agricultores do município com cessão de Maquinários, na 
execução de obras, etc.

PERIODO 
01.01.1989 A 31.12.1992

PREFEITO
JOSE PUGLIESI. (MINININHO)

VICE-PREFEITO:  ALOIZIO LELIS SANTANA. 

PRESIDENTE DA CAMARA
LUIZ AFONSO PIGNANELLI 

01.01.1989 A 01.02.1991. 
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VICE-PRESIDENTE:  SHIGUEAKI SUZUKI. 
1º SECRETÁRIO: JOSE CARLOS AUGUSTO. 

2º SECRETÁRIO:  MAURO BENEDITO 
MONSOM DE SOUZA. 

PRESIDENTE DA CAMARA 
SHIGUEAKI SUZUKI

01.02.1991 A 31.12.1992. 
VICE-PRESIDENTE:  JOCELIM RODRIGUES ABDALA. 

1º SECRETÁRIO:  JORGE DOMINGOS TALARICO. 
2º SECRETÁRIO: REINALDO DE CASTRO. 

VEREADORES. 
ANTONIO CALIGARIS SANTANA. 
ANTONIO DE JESUS MARQUES. 

CLOVIS GARCIA DE LIMA. 
JOÃO DIAS. 

JOSE MENDONÇA. 
PAULO ANDRE. 

PEDRO CALIGARIS NETO. 
ROBERTO ELIAS DE ANDRADE. (TÃO)

DARMACIO DOMICIANO.
ONOFRE ARAUJO DA SILVA. 
CLAUDIONOR REIS VIANA. 
ANTONIO LUIZ DA SILVA. 

JOSE MARIO LANDIM

No dia 01.01.1989, em Sessão Solene na Câmara Munici-
pal foram empossados os Vereadores eleitos em 15.11.1988 
e constituída a Mesa Diretora, tendo como Presidente o ve-
reador Luiz Afonso Pignanelli. Em seguida foi empossado no 
cargo de Prefeito o senhor José Pugliesi. 



HISTÓRICO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO DE  GUAIRA SP 

Câmara Municipal de Guaíra-SP 71

José Pugliese - Minininho (01/01/1989 a 
31/12/1992). Filho de Francisco Pugliese e 
Jovina Santana, nasceu em Guaíra no dia 6 
de outubro de 1.933, fez o curso primário em 
Guaíra na Escola Francisco Gomes de Sou-
za	 e	 o	 secundário	 em	Barretos.	Começou	
a trabalhar com o pai em propriedades ru-
rais da família onde  cuidava da lavoura de 
cereais e gado de corte e leiteiro. 

 Em 1.962 casou-se com Teresa Vanini de cujo enlace 
tiveram	3	filhos:	Marco	Antônio,	Francisco	Neto	e	Rosângela	
Maria, Morou na fazenda Matão durante 5 anos depois mu-
dou-se para a cidade, em 1976 candidatou-se a uma cadeira 
a Câmara Municipal pelo Partido Democrata social “PDS", ten-
do sido eleito com 948 votos. Depois de haver cumprido um 
mandato legislativo, candidatou-se ao cargo de prefeito pelo 
partido a que pertencia “PDS” teve como adversário o médico 
Dr. Fábio Talarico para quem perdeu a eleição. Nas próximas 
eleições municipais, 1988, candidatou-se novamente ao cargo 
de Prefeito pelo PFL. Teve como adversário o médico Dr. Ely-
dio Antonelli, desta vez venceu a eleição e a 1º de janeiro de 
1989, assumiu a prefeitura por 4 anos, até 1992. Sempre fez 
parte como cooperado da cooperativa agrícola de Orlândia e 
Região “Carol” e quando se instalou uma unidade em Guaíra, 
(1978), foi chamado para ser o diretor responsável pela “Carol” 
de Guaíra, cargo que ocupou até 1995. Mesmo quando exer-
ceu o cargo de  prefeito continuou dando expediente na coo-
perativa, harmonizando as 2 atividades sem prejudicar o anda-
mento de ambas.
 Teve participação como acionista na Usina colorado. Foi 
integrante da comissão organizadora da 1ª FAIG, Feira Agro 
Industrial de Guaíra, em 1974, sendo o responsável pela con-
centração de tratores e outras máquinas agrícolas. Foi ainda 
sócio cooperador da conferência Vicentina “Centro de Ação 
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Social Nossa Senhora da Aparecida”, dando também nesta 
entidade	de	beneficência	a	sua	cooperação	como	munícipe	e	
cidadão guairense.
	 As	suas	realizações	como	prefeito	são	as	seguintes:
Asfalto nos bairros
  Levou asfalto em todos os bairros, dando melhores 
condições de habitação. No total foram feitos 143.800 metros 
quadrados de asfalto e 61.604 metros lineares de guias e sar-
jetas	compreendendo	os	seguintes	bairros:	Jardim	Eldorado,	
Etelvina	Santana	da	Silva,	(mutirão	III),	Vivendas	do	Bom	Jar-
dim,	Bela	Vista,	João	Vaccaro,	Avenida	do	Órbis	Clube,	pro-
longamento da avenida José Flores, foram colocados 1.200 
metros lineares de guias e sarjetas no Guaritá, guias e sarjetas 
também foram colocados no bairro Aniceto Carlos Nogueira.
Recapeamento
 O serviço de recapeamento foi realizado em ruas e ave-
nidas da cidade e no trevo das Antas, num total de 35.000 me-
tros quadrados referentes 61 frentes de quadras.
Trânsito
Rotatória no cruzamento da rua 8 com a avenida 23, rotatória 
no cruzamento da rua 10 com a avenida 23, rotatória do cru-
zamento da rua C com a avenida 37, rotatória no cruzamento 
das ruas 24 e 26 e avenida 7 ' (saída para a região da mata) 
rotatória no anel viário (distrito industrial) do  bairro Vivendas 
do	Bom	Jardim.
Outras Obras
  Construção de muros e calçadas nos multirões I, II e 
III, num total de 13.200 metros quadrados de calçadas e 
15.300 metros quadrados de muros, construção de sanitários 
e pequenas obras no bosque municipal remodelação do ce-
mitério municipal. (arborização, gavetas, sanitários. jardina-
gens e calçamentos). Construção de sala para farmácia no 
posto médico “Dr. José Vilela Junqueira”, construção da praça 
no conjunto residencial “Mário Garcia da Costa” construção da 
sala para ensaios e guarda das instrumentos da Lira musical, 
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colocação de abrigos em diversos locais da cidade, construção 
do velório “Virgílio Inácio de Oliveira - Primo”, construção da 
praça do velório, Praça do conjunto residencial João Vaccaro, 
reforma e ampliação do posto de saúde II, reforma e ampliação 
do	terminal	rodoviário	“José	Maria	Marques	Bom”,	colocação	
de gabiões no lago Maracá, ampliação e reforma da creche 
“Dona	Bepa”,	reforma	geral	a		Casa	de	Cultura,	construção	de	
canais para escoamento de águas pluviais conjuntos residen-
ciais:	Etelvina	Santana	da	Silva,	João	Vaccaro	e	Mário	Garcia	
da Costa, extensão da rede de energia elétrica e iluminação 
nos	bairro	'	Vivendas	do	Bom	Jardim	e	Jardim	Eldorado,	cons-
trução de sanitários no recinto para quermesses no Guaritá, 
construção do centro comunitário do trabalhador; reforma do 
prédio da APAE, reforma dos prédios da delegacia de polícia 
e cadeia, reforma do fórum e reforma da praça da Igreja de 
Nossa Senhora Aparecida.
 Perenização e construção da estrada  do São Domin-
gos	(Guaíra	-Rio	Sapucaí)	numa	extensão	de	:	12	quilômetros,	
sendo	que	para	realização	desta	obra	o	Município	ficou	com	a	
responsabilidade de 50% dos custos.
 Construção dos seguintes conjuntos habitacionais, pelo 
sistema	Cohab	e:	mutirões:		Conjunto	João	Vaccaro	310:	ca-
sas; conjunto Aniceto Carlos Nogueira 499 casas conjunto resi-
dencial Guaíra E em fase de construção com 200 casas; con-
junto Etelvina Santana da Silva (mutirão) 200 casas, 46 casas 
para aposentados, conjunto residencial no Guaritá 33 casas e 
ainda atendimento com fornecimento de material para reforma 
de casas de 200 famílias carentes, com isso proporcionando 
melhores condições de habitação. O conjunto habitacional 
Mario Garcia da Costa, com 359 casas, foi entregue pelo se-
nhor José Pugliesi, apesar de ter sido construído pelo Prefeito 
Adnaer	Barros	Lelis.	
 Promoveu encontros e concursos de folias de Reis, a 
primeira e segunda festas do Peão.
 Em outubro de 2.000, José Pugliesi foi eleito novamente 
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para exercer o cargo de Prefeito do Município de Guaíra, tendo 
como seu vice, o Dr. Orlando Garcia Junqueira, para manda-
to de 1º de janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2.004. Em 
decorrência de doença, não chegou a tomar posse na cadeira 
de Chefe do Executivo Municipal em 1º de janeiro de 2001, 
tendo seu vice, Dr. Orlando Garcia Junqueira tomado posse 
em seu lugar. Devido à sua doença, José Pugliesi faleceu  em 
06/01/2001.

PERIODO 
 01.01.1993 A 31.12.1996.

PREFEITO 
 DR. ORLANDO GARCIA JUNQUEIRA

 01.01.1993 A 24.01.1995 – 
25.02.1995 A 31.12.1996.

PREFEITO 
LUIZ AFONSO PIGNANELLI 

25.01.1995 A 24.02.1995
VICE-PREFEITO

LUIZ AFONSO PIGNANELLI. 
PRESIDENTE DA CAMARA 

PAULO ANDRÉ 
 01.01.1993 A 31.12.1994. 

VICE-PRESIENTE: JOSE EDUARDO COSCRATO LELIS. 
1º SECRETÁRIO:  CERVANTES DA SILVA GARCIA. 

2º SECRETÁRIO:  ANTONIO MANOEL DA SILVA JUNIOR. 
PRESIDENTE DA CAMARA 

 ANTONIO DE JESUS MARQUES (TAPICIRICA)
01.01.1995 A 31.12.1996

VICE-PRESIDENTE: CLAUDIO ARMANI. 
1º SECRETÁRIO: ANTONIO LUIZ DA SILVA. 

2º SECRETÁRIO: CLAUDIONOR REIS VIANA.
VEREADORES 

AGUINALDO PEREIRA DA SILVA. 
ANTONIO ASSIS COSTA.
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ELYDIO ANTONELLI. 
GUERINO TALARICO FILHO. 

MARTINS ORIDE. 
SERGIO DE MELLO. 
SHIGUEAKI SUZUKI.  

ERTON ALVES BARROS. 
MARIA JEANETE COSTA BARINI. 

PEDRO FERREIRA NETO. 

	 No	dia	1º	de	janeiro	de	1.993,	às	10:00	horas,	foi	reali-
zada Sessão Solene para posse dos vereadores eleitos, com 
a eleição dos membros da Mesa Diretora, tendo como Presi-
dente o engenheiro Paulo André. Em seguida foi empossado 
como Prefeito Municipal o Dr. Orlando Garcia Junqueira. 

Orlando Garcia Junqueira (01/01/1993 
a 24/01/1995 – 25/02/1995 a 31/12/1996.- 
01/01/2001 a 08/11/2002).
		Biografia	ás	páginas	81á	85.	
 No primeiro mandato, licenciou-se para 
tratar de assuntos particulares por 30 dias, 
tendo assumido o cargo de Prefeito Munici-
pal, o seu vice, Dr. Luiz Afonso Pignanelli.

Luiz Afonso Pignaneli (25/01/1995 a 
24/02/1995).	Nasceu	em	Bebedouro	SP,	no	
dia 27 de setembro de 1.945. Filho de Gentil 
Luiz	Pignanelli	e	Alexandrita	Bernardo,	cur-
sou o primário, o secundário e obteve o di-
ploma de técnico em contabilidade.
Fez	o	tiro	de	guerra	também	em	Bebedouro	
no ano de 1964. Terminou o curso de ati-
rador com o posto de cabo, tendo recebido 

menção honrosa por tiro e direção. Ingressou através de con-
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curso público, na Caixa Econômica Estadual, trabalhou até o 
ano de 1970 onde já ocupava o cargo de Sub-gerente da agên-
cia	de	Bebedouro.	A	seguir	prestou	concurso	e	foi	admitido	no	
Banco	do	Estado	de	São	Paulo,	Banespa,	 sendo	designado	
para agência de Guaíra. Enquanto trabalhava, estudava direito 
e dava aulas de Inglês na Escola técnica de comércio “Ouro 
Branco”.	 Terminou	 o	 curso	 de	 direito	 no	 ano	 de	 1972.	Con-
tinuou	ainda	trabalhando	no	Banespa	até	1978,	depois	passou	
a dedicar-se exclusivamente a Advocacia com escritório esta-
belecido em Guaíra à avenida 15 nº457.
 Em 1982 candidatou-se à uma cadeira na Câmara mu-
nicipal pela legenda do Partido Democrático Social PDS. Foi 
eleito como vereador mais votado do seu partido, e o segundo 
mais votado na contagem geral com 467 votos. Essa legislatu-
ra foi de 6 anos. Foram 6 anos de militância oposicionista com 
comportamento coerente e bom senso. Em 1988 com o tér-
mino do seu mandato candidatou-se novamente e foi reeleito 
como vereador mais votado.
 Candidatou-se ao cargo de Presidente do Legislativo 
e foi eleito, tendo recebido votos de colegas da bancada da 
oposição.
 No Período  em que foi  Presidente da Câmara (1989 
e 1990), através de Resolução, tornou obrigatório aos demais 
Presidentes, a preservação da memória política do município, 
instalando-se placas no recinto da Câmara de todos os seus 
integrantes, mandato por mandato.
 Em 1992, novas eleições municipais aconteceram e o  
seu	partido	o	PDS	fez	coligação	com	o	PMDB	e	PSDB	e	assim	
concorreu ao cargo de Vice Prefeito na Chapa que tinha como 
candidato ao cargo de prefeito Dr. Orlando Garcia Junqueira, 
muito embora esses dois partidos políticos tenham sido an-
tagônicos historicamente, nestas eleições marcharam juntos 
para as urnas e o resultado foi que obtiveram uma vitória como 
nunca se dera em Guaíra, 3/4 dos votos foram destinados aos 
“Dr. Orlando e Dr. Luiz Afonso.”
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 Em janeiro/fevereiro de 1995, Dr. Luiz Afonso exerceu o 
cargo de prefeito por 30 dias em razão de licença do titular do 
cargo.
 Neste período de sua administração, além da rotina e 
andamento normal das obras em execução, determinou que 
se	fizesse,	numa	conjunção	de	esforços	entre	a	polícia	civil,	
polícia	militar	e	segurança	pública	municipal,	uma	fiscalização	
de todos os veículos que nas entradas da cidade eram parados 
e revistados.
 Assim em quatro dias de trabalho com expediente inte-
gral	nos	dias	7,	8,	9,	10/02/95	foram	fiscalizados	804	veículos	
com	a	finalidade	de	combater	o	 tráfico	de	drogas	e	outros	 i-
lícitos.Luiz Afonso foi casado com Ivone Zemi Ferreira Garcia, 
(06	de	julho	de	1979)	de	cujo	leito	tiveram	os	seguintes	filhos:	
Yvana, Tatiana e Luiz Afonso Júnior. Foi empresário da área 
rural e desenvolveu atividades agropecuárias.
Faleceu em 13/06/1996. 

PERIODO 
01.01.1997 A 31.12.2000

PREFEITO
CLAUDIO ARAMANI. 

VICE-PREFEITO: MARIA JEANETE 
COSTA BARINI. 

PRESIDENTE DA CAMARA
ANTONIO LUIZ DA SILVA
01.01.1997 A 31.12.1997

VICE-PRESIDENTE: PAULO TOLENTINO 
DE MATOS. 

1º SECRETÁRIO:  MARTINS ORIDE. 
2º SECRETÁRIO:  CARLOS ROBERTO 

JUNQUEIRA. 

PRESIDENTE DA CAMARA
JOSE CARLOS AUGUSTO
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01.01.1998 A 31.12.1998. 
VICE-PRESIDENTE: OMAR ALLAB. 

1º SECRETÁRIO: MARIA APARECIDA ANDRE 
DE OLIVEIRA. 

2º SECRETÁRIO: JESUS SEBASTIÃO. 

PRESIDENTE DA CAMARA 
JOSE EDUARDO COSCRATO LELIS

 01.01.1999 A 31.12.1999. 
VICE-PRESIDENTE: JESUS SEBASTIÃO 

1º SECRETÁRIO:  PAULO TOLENTINO DE MATOS
 01.01.1999 A 30.08.1999

1º SECRETÁRIO:  MARTINS ORIDE
31.08.1999 A 31.12.1999

2º SECRETARIO: DENIR FERREIRA DOS SANTOS
 01.01.1999 A 30.08.1999

2º SECRETÁRIO: CARLOS ROBERTO JUNQUEIRA 
31.08.1999 A 31.12.1999. 

PRESIDENTE DA CAMARA 
JOSE MENDONÇA 

01.01.2000 A 31.12.2000
VICE-PRESIDENTE: OMAR ALLAB. 

1º SECRETÁRIO: MARIA APARECIDA 
ANDRE DE OLIVEIRA. 

2º SECRETÁRIO: MARTINS ORIDE. 

VEREADORES. 
EDVALDO BOTELHO MUNIZ. 
IDAMAR CRISTINO DA SILVA. 

SERGIO DE MELLO. 
VALTER ALVES DOS SANTOS. 
CARLOS ANDRADE DA SILVA. 

JOÃO VACARO FILHO. 
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No dia 1º de janeiro de 1997, em Sessão Solene, na Câmara 
Municipal, foram empossados os vereadores eleitos e cons-
tituída a Mesa Diretora, tendo como Presidente o vereador 
Antônio Luiz da Silva. Em seguida foi empossado no cargo de 
Prefeito Municipal o senhor Cláudio Armani. 

Claudio Armani (01/01/1997 a 31/12/2000). 
Nascido em 01/12/1953 em Jaborandi-SP. 
Filho de David Armani e Adelina da Costa 
Armani. 
 Em seu primeiro casamento teve os 
seguintes	filhos:	Marcos,	Marcela	e	Marce-
lo. 
 Foi eleito vereador em 1992, tendo ocupa-
do a Vice-Presidência da Mesa da Câmara 

no período de 1995 a 1996. 
 Foi eleito Prefeito Municipal em 1996, onde cumpriu 
mandato no período de janeiro de 1.997 a dezembro de 2.000. 
Como	Prefeito	Municipal,	destaca-se	as	principais	realizações:	
 Criou o PRODEM – programa de desenvolvimento do 
Município e consequentemente o CODEM- Conselho de De-
senvolvimento	 do	Município,	 cuja	 finalidade	 era	 a	 incremen-
tação da instalação de industrias no Município de Guaíra e ge-
ração de mais de 1.000 empregos nos 4 anos de governo. 
Entregou	os	seguintes	conjuntos	residenciais:	Joaquim	Pereira	
Lelis,	Luiz	Afonso,	Vicente	Lacativa	e	no	Bairro	de	São	José	do	
Albertópolis, totalizando 543 casas. 
 Pavimentação asfáltica dos conjuntos residenciais Toni-
co Garcia, Abdala Elias, Joaquim Pereira Lelis e Luiz Afonso. 
Construção da Cidade dos Meninos “ Oswaldo Ribeiro de Men-
donça. 
 Construção da Incubadora de empresas, Usina de Reci-
clagem de lixo. 
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 Construção de reservatórios de água nas dependências 
da Caixa D’Água. 
	 Construção	 da	 quadra	 de	 areia	 e	 pista	 de	 skate,	 no	
parque Maracá. Troca da iluminação publica do centro e do 
bairro Aniceto Carlos Nogueira. 
 Corrigiu de forma gradativa as perdas salarias dos 
servidores públicos, valorizando o piso salarial, com aumento 
diferenciado ( 44% ) e entrega de uniformes e equipamentos 
de segurança para o desempenho das funções publicas dos 
servidores. 
 Instalação da patrulha rural, aquisição de equipamentos 
e tratores novos para suporte aos pequenos agricultores. 
Aquisição de 3 ambulância, 6 viaturas para as policias civil e 
militar, reforma geral da sede da Guarda Civil Municipal. Prio-
ridade para combate a dengue com a aquisição de veículos e 
equipamentos adequados, chegando a um índice de apenas 
58 casos em 4 anos de governo e criação do programa da 
saúde	mental.	Valorização	dos	médicos,	enfermeiros	e	profis-
sionais da saúde. 
 Valorização do esporte e lazer com a criação do Guaíra 
Open, campeonato inter bairros e participação destacada no 
futsal promovido pela EPTV. 
Criação do carnaval popular, réveillon, tarde de lazer, encontro 
de motoqueiros e paixão de Cristo.
  Valorização dos estudantes com a concessão de bol-
sas	 de	 estudos,	 transporte	 e	 qualificação	 dos	 professores.	
Reforma e ampliação de 3 pré-escolas e instalação de cursos 
supletivos na escola Dalva Lelis Garcia Prado.  
 Criador do destacado programa social co, a concessão 
de cestas básicas, frente de trabalho, não deixando os ci-
dadãos sem o pão de cada dia. 
 Incentivou a criação de loteamentos particulares para 
o crescimento da cidade e oferecer maiores condições de ha-
bitação à população, tendo havido a ampliação de mais de 4 
mil novas moradias.
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PERIODO - 01.01.2001 A 31.12.2004. 
PREFEITO JOSE PUGLIESI (MINININHO) 

(Eleito.Não chegou a tomar posse e em virtude de problemas 
de saúde, faleceu em 06.01.2001)

PREFEITO DR. ORLANDO GARCIA JUNQUEIRA
(Foi eleito Vice-Prefeito e tomou posse no cargo de Prefeito 
em virtude do falecimento do Prefeito eleito, senhor JOSE 

PUGLIESI). – Ficou no cargo de Prefeito no período de 
01.01.2001 a 08.11.2002, quando também, por problemas de 

saúde, veio a falecer ).  
PREFEITO JOSE CARLOS AUGUSTO

(Em virtude do falecimento do Prefeito, Dr. Orlando Gar-
cia Junqueira em 08.11.2002, assumiu o cargo de Prefeito, 
como Presidente da Câmara.  Tendo havido nova eleição 

em 16.02.2003, foi eleito pelo voto direto Prefeito Municipal,  
tendo tomado posse em 14.03.2003, onde permaneceu no 

cargo até o dia 31.12.2004.
 

Dr. Orlando Garcia Junqueira (01/01/1993 
a 24/01/1995 – 25/02/1995 a 31/12/1996.- 
01/01/2001 a 08/11/2002). Nasceu em 
Guaíra no dia 21 de março de 1947. Filho de 
Maria Evangelista Junqueira e José Garcia 
Junqueira. Fez o primário na escola Fran-
cisco Gomes de Souza e o secundário na 
escola Enoch Garcia Leal.
	 O	científico	foi	feito	em	Ribeirão	Preto	no	

colégio Otoniel Motta. Prestou vestibular e ingressou na facul-
dade	de	medicina	em	Botucatu	SP,	de	onde	saiu	com	o	curso	
concluído em 1972. Especializou-se em cardiologia clínica no 
Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo de 1973 
a	1975.	Radicou-se	em	Guaíra	como	profissional	em	julho	de	
1975 onde atendia na clínica São José. Casou-se em 20 de 
dezembro	de	1975,	com	a	Professora	Badia	Jabour	e	teve	três	



HISTÓRICO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO DE  GUAIRA SP 

Câmara Municipal de Guaíra-SP 82

filhos:	Lauriane,	Marcel	e	José	Neto.
	 Muito	Zeloso,	qualidade	dos	seus	serviços	profissionais,	
freqüentou e participou de vários congressos de cardiologistas, 
foi diretor clínico da Santa Casa de Misericórdia de Guaíra de 
28 de fevereiro de 1980 à 28 de fevereiro de 1982. Em 1988 
concorreu ao cargo de Vice Prefeito, com o Dr. Elidio Antone-
lli como cabeça da chapa  e não foram eleitos. Perderam a 
eleição para o senhor José Pugliesi e Aloísio Lélis Santana.
 Em 1992 voltou a disputar as eleições, desta vez como 
candidato a prefeito, tendo sido eleito com uma expressiva vo-
tação, a maior já conseguida por um candidato a prefeito em 
disputa no Município.
 Durante o seu primeiro mandato à frente da prefeitura, 
(01/01/1993 a 24/01/1995 e 25/02/1995 a 31/12/1996) não 
deixou	a	sua	profissão,	conseguindo	conciliar	o	exercício	do	
cargo de prefeito com a de médico cardiologista. Dedicou-se 
também a atividade de pecuarista. A seguir, algumas de suas 
realizações:
 No último ano de sua primeira gestão encomendou e 
executou um projeto de remodelação da Praça São Sebastião 
com arrojadas inovações, proporcionando ao centro da cidade 
uma paisagem lindíssima.
Realizações:
 Construção de quadra e pequenas reformas no prédio 
da Escola Francisco Gomes de Souza, construção de almo-
xarifado, ampliação e cobertura da casa do zelador da escola 
Padre Mário Lano, construção de três salas nas escolas Dalva 
Lelis e duas salas na escola Maria Auxiliadora, reforma de es-
tacionamentos e reparos no prédio da escola Vicencina Vacaro 
Morsoleto, construção de pré-escola no bairro Mário Garcia da 
Costa, construção de pré-escola no bairro Aniceto, construção 
de	creche	e	pré-escola	Da.	Dirce		Barros	Lelis,	com	950	me-
tros quadrados – na Av. 21, reforma do centro comunitário 
do bairro João Vaccaro, cobertura da pré-escola da rua 42, 
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reforma geral da Central da Alimentação, ampliação e reforma 
do Pronto Socorro, reforma do Centro de Saúde, reforma do 
posto	médico	da	Vila	Bom	Jesus,	reforma	do	posto	médico	da	
Vila Miguel Fabiano, instalação de gabinete dentário na Vila 
Aparecida, construção de canal de escoamento de água no 
bairro João Vaccaro, construção de canal de escoamento de 
água no conjunto Gabriel Garcia de Carvalho (Guaíra-E), regu-
larização do leito e concretagem no canal do bairro Etelvina, 
levantamento de guias e sarjetas - 2.500 m - das vias públi-
cas em toda a cidade, início da construção da Usina de re-
ciclagem e compostagem de lixo, reforma da cobertura do 
reservatório subterrâneo de d’água. recuperação do gramado, 
pintura e reforma do alambrado do estádio municipal, reforma 
da cobertura e instalação elétrica no conjunto Ramize Elias, 
reformas do ginásio de Esportes, construção de quadra polies-
portiva, vestiários e alambrado no conjunto Cecap, construção 
de quadra, vestiários, iluminação, alambrado e dois campos 
de futebol no bairro João Vaccaro, construção de quadra po-
liesportiva com vestiários, iluminação, alambrado e vestiários, 
iluminação, alambrado e vestiários do campo de futebol no 
Guaritá, reforma na quadra no parque Maracá, reforma dos 
Vestiários / campo de malha no bairro Fábio Talarico, reforma 
do campo de futebol e vestiários no campo do Seminário, in-
ício da construção de alojamento no conjunto Ramize Elias, 
reativação do CEPAR – reforma, implantação da horta munici-
pal e psicultura - Instalação da balança rodoviária municipal – 
Reforma do prédio da casa da agricultura, loteamento Campos 
Elíseos, loteamento Jardim Palmares, rua 04 (Marginal), praça 
João Vaccaro, praça Mutirão I e II, praça do loteamento do Jar-
dim Eldorado, canteiro central do bairro Fábio Talarico, bairro 
Gabriel Garcia de Carvalho (Guaíra-E), reparo geral em praças 
e vias públicas, iluminação do Fórum, início da pavimentação 
da estrada do Guaritá, sinalização da estrada São Domingos, 
construção de ponte na estrada da Mata, construção da ponte 
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na estrada da Altamira, pavimentação do bairro Aniceto, pavi-
mentação do bairro Gabriel Garcia de Carvalho (Guaíra-E), re-
capeamento das ruas da área central, reurbanização da Av. 
Edson	Bernardes	 do	Nascimento	 (beco),	 duplicação	 do	 pro-
longamento da Av. José Flores, pavimentação da rua 04 (01 
e 5), cascalhamento da estrada da Mata, instalação de cober-
turas nos pontos de ônibus, pavimentação do acesso da Santa 
Casa, construção de lombadas nas vias públicas, reforma do 
telhado	da	creche	Josefina,	construção	do	centro	comunitário	
no bairro Etelvina, reforma do centro comunitário no bairro 
João Vaccaro, reforma da sede da Aconrefat, reforma total da 
creche no bairro padre Mário Lano, reforma do prédio do asilo 
dos velhinhos, reforma e ampliação da APAE, reforma da as-
sociação do bairro Cecap, implantação de transporte coletivo, 
término de construção do conjunto Guaíra-E, troca das telhas 
no bairro Etelvina, aprovação de mais de 258 casas populares 
(CDHU), aprovação de 106 unidades lotes urbanizados, insta-
lação da Junta Informal de Conciliação, reforma de prédio pa-
ra instalação da Delegacia da Mulher, reforma de prédio para  
instalação da 2 delegacia, reforma do prédio da Delegacia de 
Polícia, doação de mobiliário para o Forum, instalação da in-
fra-estrutura do Distrito Industrial, reforma do balneário, cons-
trução da praça do bairro João Vaccaro Construção da praça 
do bairro Padre Mário Lano, construção da praça do bairro  
Eldorado Arborização da avenida José Flores Arborização da 
avenida 21 (João Vaccaro) Arborização do bairro João Vacca-
ro, construção de passeio duplicado, estacionamento da Casa 
de Cultura, iluminação da área adjacente à Casa de Cultura, 
construção de estacionamentos, construção de três belve-
deres, concretagem do gabiões lago, recuperação e adubação 
de toda vegetação do parque, construção de cais para  peda-
linhos, remo e pesca.
 Continuou a remodelação do Parque Maracá. 
 Em 2.000 foi candidato a Vice-Prefeito em chapa cons-
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tituída com o senhor José Pugliesi, onde foram eleitos. 
 O senhor José Pugliesi não chegou a tomar posse no 
cargo de Prefeito em 1º de janeiro de 2.001. O Dr. Orlando 
Garcia Junqueira tomou posse no cargo de Prefeito Municipal 
em 1º de janeiro de 2001 em decorrência da doença do Pre-
feito eleito José Pugliesi. O senhor José Pugliesi veio a falecer 
em 06/01/2001. 
 Em decorrência do falecimento do titular do cargo de 
Prefeito, o Dr. Orlando Garcia Junqueira passou a ocupar de-
finitivamente	o	cargo	de	Prefeito	Municipal,	para	cumprir	man-
dato até 31/12/2004.
 Mas, em decorrência de moléstia, o Dr. Orlando Garcia 
Junqueira veio a falecer em 08/11/2002, em pleno exercício do 
cargo de Prefeito do Município de Guaíra.

PERIODO 
08/11/2002 a 31/12/2004

 01/01/2009  a 31/12/2012. 
PREFEITO 

JOSÉ CARLOS AUGUSTO 

VICE-PREFEITO – BADIA JABOUR JUNQUEIRA 
14.03.2003 A 31.12.2004. 

PRESIDENTE DA CAMARA
ALOIZIO LELIS SANTANA 
01.01.2001 A 31.12.2001

VICE-PRESIDENTE: OMAR ALLAB. 
1º SECRETÁRIO: CARLOS ROBERTO MUNHOZ 

CAVALHEIRO. 
2º SECRETÁRIO: JOSE REINALDO DOS SANTOS 

JUNIOR. 

PRESIDENTE DA CAMARA
JOSE CARLOS AUGUSTO 01.01.2002 A 08.11.2002. 
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PRESIDENTE DA CAMARA 
OMAR ALLAB 

08.11.2002 A 31.12.2002
VICE-PRESIDENTE: OMAR ALLAB. 

1º SECRETÁRIO: JOSE REINALDO DOS SANTOS 
JUNIOR

2º SECRETÁRIO: EDVALDO DONISETI MORAIS

PRESIDENTE DA CAMARA 
OMAR ALLAB 

 01.01.2003 A 31.12.2003.
VICE-PRESIDENTE:  MARTINS ORIDE

1º SECRETÁRIO:  MARIA APARECIDA ANDRE DE 
OLIVEIRA. 

2º - SECRETÁRIO:  IDAMAR CRISTINO DA SILVA

PRESIDENTE DA CAMARA 
 JOSE ANTONIO LOPES

 01.01.2004 A 31.05.2004 – 16.06.2004 A 31.12.2004. 
PRESIDENTE : CESAR AUGUSTO ROBINI 

01.06.2006 A 15.06.2006
VICE-PRESIDENTE: CESAR AUGUSTO ROBINI

1º SECRETÁRIO: JUAREZ RODRIGUES ABDALA 
2º SECRETÁRIO :  IDAMAR CRISTINO DA SILVA 

VEREADORES. 
JOSE RENATO TAVARES. 

MARIA HELENA NOGUEIRA. 
MARIO CARLOS NOGUEIRA NETO 

01.01.2001 A 08.03.2001
IDAMAR CRISTINO DA SILVA- 08.03.2001 A 31.12.2004 

VALTER ALVES DOS SANTOS 
ANTONIO DE SOUZA – 12.11.2002 A 31.12.2004

JOSE GETULIO DE OLIVEIRA – 01.02.2003 A 31.05.2003.
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José Carlos Augusto (08/11/2002 a 
31/12/2004 – 01/01/2009 a 31-12-2012). 
Biografia ás páginas 97 à 100. 

PERIODO 
01.01.2005 A 31.12.2008. 

PREFEITO 
SERGIO DE MELLO. 

VICE-PREFEITO ALOIZIO LELIS SANTANA.
PRESIDENTE DA CAMARA

EDVALDO DONISETI MORAIS
01.01.2005 A 02.08.2005 – 16.09.2005 A 31.12.2005. 

PRESIDENTE DA CAMARA 
JOSE NATAL PEREIRA – 03.08.2005 A 15.09.2005 

VICE-PRESIDENTE:  JOSE NATAL PEREIRA
1º SECRETÁRIO:  JOSE ANTONIO LOPES. 

2º SECRETÁRIO: RENATO CESAR MOREIRA. 

PRESIDENTE DA CAMARA 
MARCO ANTONIO PUGLIESI

01.01.2006 A 31.07.2006
15.09.2006 A 31.12.2006.

PRESIDENTE  DA CAMARA 
JOSE NATAL PEREIRA 

01.08.2006 A 14.09.2006
VICE-PRESIDENTE : JOSE NATAL PEREIRA. 

1º SECRETÁRIO :  RENATO CESAR MOREIRA. 
2º SECRETÁRIO : JUAREZ RODRIGUES ABDALA. 



HISTÓRICO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO DE  GUAIRA SP 

Câmara Municipal de Guaíra-SP 88

PRESIDENTE DA CAMARA
 JOSE REINALDO DOS SANTOS JUNIOR

01.01.2007 A 01.10.2007 – 26.11.2007 A 31.12.2007. 
VICE-PRESIDENTE: RENATO CESAR MOREIRA 

01.01.2007 A 31.12.2007.  
1º SECRETÁRIO: JOSE NATAL PEREIRA 

01.01.2007 A 01.10.2007
2º SECRETÁRIO: JOSE ANTONIO LOPES.

01.01.2007 A 01.10.2007

* Em 02.10.2.007 o Presidente da Câmara Municipal, Vereador 
José Reinaldo dos Santos Junior e os Vereadores José Natal 
Pereira	 e	 José	Antonio	 Lopes,	 afastaram-se	 definitivamente	
dos respectivos cargos, tendo sido necessário a realização 
de eleição para os cargos de Presidente, 1º e 2º Secretários. 
Realizada	nova	eleição,	a	Mesa	da	Câmara	ficou	assim	cons-
tituída:	

PRESIDENTE
JOSE NATAL PEREIRA
02.10.2007 A 26.11.2007

VICE-PRESIDENTE: RENATO CESAR MOREIRA 
01.01.2007 A 31.12.2007

1º SECRETÁRIO:  MARCO ANTONIO PUGLIESI. 
02.10.2007 A 31.12.2007

2º SECRETÁRIO: ANTONIO LUIZ DA SILVA 
02.10.2007 A 26.11.2007

Em	virtude	do	afastamento	definitivo	do	Vereador	José	Natal	
Pereira da Presidência da Câmara, em 26.11.2007 foi realizada 
nova eleição para o cargo de Presidente da Câmara Municipal, 
tendo sido reconduzido ao cargo, o Vereador José Reinaldo 
dos Santos Junior, que completou o ano de mandato. 
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PRESIDENTE DA CAMARA 
RENATO CESAR MOREIRA 

 01/01/2008 a 31/10/2008
PRESIDENTE DA CAMARA: JOSÉ NATAL PEREIRA  - 

01/11/2008 A 31/12/2008. 
VICE-PRESIDENTE: JOSE NATAL PEREIRA - 01/01/2008 A 

31/10/2008 
1º SECRETÁRIO: ANTONIO LUIZ DA SILVA. 

2º SECRETÁRIO: OSE ANTONIO LOPES. 
VEREADORES. 

EDVALDO DONISETI MORAIS. 
JOSE GETULIO DE OLIVEIRA. 

JOSE REINALDO DOS SANTOS JUNIOR. 
MARCO ANTONIO PUGLIESI. 
VALTER ALVES DO SANTOS. 

* ANTONIO DE JESUS MARQUES.(TAPICIRICA) - ( Assumiu 
a cadeira em 21 de junho de 2.005 em virtude da licença do 
Vereador José Getulio de Oliveira, tendo deixado o cargo em 
29/02/2008 em virtude do retorno do vereador José Getulio de 
Oliveira à Câmara Municipal). 
* JOSE GETULIO DE OLIVEIRA. ( Licenciou-se em junho de 
2.005 para assumir cargo de direção na Prefeitura Municipal, 
tendo retornado à Câmara Municipal a partir do dia 1º de mar-
ço de 2.008 ). 
 * MAURILIA LANDIM -  ( Assumiu uma cadeira na Câmara no 
período de 03.08.2005 a 15.09.2005, em virtude da licença do 
Vereador Edvaldo Doniseti Morais ). 
* JOSE RENATO TAVARES – ( Assumiu a cadeira na Câmara 
no período de 01.08.2006 a 14.09.2006, em virtude da licença 
do Vereador Marco Antônio Pugliesi. ). 
* VALTER ALVES DO SANTOS – Assumiu a cadeira na Câ-
mara Municipal em virtude do afastamento do vereador Juarez 
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Rodrigues Abdala, a partir do dia 13 de março de 2.008. 
* IDAMAR CRISTINO DA SILVA.- assumiu uma cadeira ma 
Câmara Municipal em virtude do afastamento do vereador José 
Antônio Lopes, no período de 21/11/2.005 a 05/12/2.005 
* JUAREZ RODRIGUES ABDALA  - Ocupou uma cadeira na 
Câmara Municipal de Guaira até o dia 03 de março de 2.008, 
tendo assumido a sua vaga o vereador Valter Alves dos Santos.  

Sérgio de Mello (01/01/2005 a 
31/12/2008)Nascido em Getulina, interior 
de São Paulo, pequena cidade com 10 mil 
habitantes na região de Lins/Marília, aos 
19 de abril de 1959, domingo, Dia do Índio 
e de Santo Expedito, o “santo das causas 
impossíveis” segundo a tradição católica. 
Ariano e palmeirense da gema.

														Bancário	desde	1978,	mudou-se	para	Guaíra	aos	21	
anos, após aceitar convite de transferência com promoção 
para	a	agência	local	do	Bradesco	no	inicio	de	1981.	Apro-
vado em concurso público, ingressou na Caixa Econômica 
Federal em junho de 1984, quando também ocorreu o seu 
despertar para a política — sindical e partidária. 
              Após duas décadas de autoritarismo sob o regime 
militar,	o	Brasil	clamava	por	reabertura	democrática	e	a	cam-
panha das Diretas Já ganhava as ruas.
Representando os bancários da Caixa na região em ativi-
dades	sindicais	realizadas	em	São	Paulo	e	Brasília,	conhe-
ceu lideranças da CUT (Central Única dos Trabalhadores) 
e	do	PT	(Partido	dos	Trabalhadores).	Identificou-se	com	o	
projeto político que reunia trabalhadores, intelectuais, artis-
tas, religiosos e políticos de esquerda, muitos ex-exilados.
              Em junho de 1986 fundou o diretório municipal do 
PT e foi seu primeiro presidente. Em 1987 ajudou a organizar 
a oposição bancária que venceu as eleições sindicais, as-
sumindo	depois	como	diretor	do	Sindicato	dos	Bancários	de	
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Barretos	e	região,	primeira	entidade	regional	filiada	a	CUT-
Central Única dos Trabalhadores. 
              Concluindo o curso superior de bacharel em Ciências 
Contábeis, casou-se em 1989 com Selma Alves dos Santos, 
guairense, libriana e igualmente bancária. Em 1992 tornou-se 
o primeiro vereador do PT em Guaíra (5º mais votado dentre 
15), reelegendo-se em 1996 com a 2ª maior votação. Nesta 
mesma eleição o PT elegeu uma bancada de três vereadores 
e a vice-prefeita, a professora aposentada Maria Jeanete 
Costa	Barini.
              Após duas tentativas (2000 e 2003), a vitória na 
disputa para o cargo de Prefeito Municipal veio nas eleições 
de 2004, ano da formatura como bacharel em Direito. Embora 
com forte oposição no Legislativo municipal e veículos de 
comunicação, a gestão 2005-2008 frente ao Executivo guai-
rense foi coroada de êxitos, com muitas inovações e reali-
zações.

Histórico das Principais Realizações (2005-2008)
Saúde
Unidade de Saúde do Residencial Nádia 1 
Os moradores ganharam uma Unidade da Saúde da Família, 
que atende 7.000 moradores.
Unidade de Saúde da Família Tonico Garcia 
Construiu a USF no bairro e os moradores tem atendimento 
perto de casa.
Unidade de Saúde da Família Vivendas 
Essa é outra Unidade de Saúde que o Prefeito Sérgio Mello 
construiu,	beneficiando	diretamente	4.000	pessoas.
Unidade de Saúde da Família Etelvina 
Transformou um prédio em mais uma USF, atendendo todas 
as famílias do bairro.
Unidade de Saúde da Família João Vaccaro 
Outro exemplo de bom uso dos prédios públicos. O antigo 
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Centro Comunitário deu lugar a mais uma Unidade de Saúde 
da Família.
SAMU 192 
Conseguiu a vinda do SAMU para Guaíra. O atendimento de 
urgência	e	emergência	ficou	mais	rápido	e	eficiente.
Centro de Especialidade Odontológica 
Construiu o CEO, onde são realizados tratamentos de alta 
complexidade.
Mais ambulâncias 
Ambulâncias reforçaram a frota de veículos da Saúde. Tam-
bém foram compradas 2 vans para o transporte coletivo de 
pacientes para outras cidades. 
Educação
Escola Vera Vitali 
Construiu a Escola Vera Vitali. A escola também foi ampliado 
posteriormente para a construção de mais 4 salas para o En-
sino de Período Integral.
Transporte escola decente 
Comprou 5 novos ônibus e remodelou totalmente a frota de 
veículos da Educação. Mais segurança para os 4.000 es-
tudantes da cidade.
Faculdade Municipal 
Os moradores podiam se formar em pedagogia, ciências con-
tábeis, serviço social, letras e administração em Guaíra, na 
faculdade	mais	barata	do	Brasil.
Implantou a Escola de Período Integral 
Um sonho realizado. Além de estudar, os alunos desenvolvem 
uma série de atividades dentro da escola.
Reforma das Creches 
As creches foram transformadas em Centros de Educação 
Infantil. Todas foram reformadas e ganharam novos equipa-
mentos. 
Uniforme, mochila e material escolar de graça para alunos 
Todos os alunos da rede municipal (incluindo as creches) 
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receberam	uniforme	e	kit	escolar.
Esporte
Volta do Guaíra Open 
Sérgio	resgatou	e	remodelou	o	Guaíra	Open,	que	ficou	maior	
e melhor.
Quadra na Vila Aparecida 
Reconstruiu e ampliou a Quadra da Vila Aparecida. Também 
foi feita a reforma do Centro Comunitário.
Quadra	no	Bairro	Etelvina 
Construiu um local adequado para os moradores realizarem a 
prática de esportes.
Quadra do Padre Mario Lano 
Reformou totalmente a quadra e construiu novos alambrados 
para os moradores.
Quadra do Abdala Elias 
Reformou a quadra poliesportiva do bairro Abdala Elias.
Cobertura da Quadra do João Vacaro 
Os moradores passaram a praticar esporte protegidos do sol 
e da chuva.
Cultura
Museu das Esculturas 
Orgulho da Cidade, com Sérgio o Parque Maracá ganhou es-
cultura	famosa	assinada	pela	renomada	artista	Tomie	Ohtake.
Os	eventos	tradicionais	ficaram	maiores	e	melhores 
Carnaval de rua, ECAL, Paixão de Cristo, Reveillon no Lago, 
Talento	nos	Bairros,	Semana	da	Consciência	Negra,	entre	
outros.
Assistência Social
Bolsa	Família	antedeu	1.300	famílias 
Mais famílias tiveram uma renda mensal, com criança na es-
cola e vacina em dia.
Ônibus para APAE e lavanderia industrial 
Conseguiu um ônibus para transporte de alunos (com eleva-
dor) e uma lavanderia industrial para a APAE.
Prefeito Amigo da Criança 



Sérgio ganhou o título de Prefeito Amigo da Criança, conce-
dido pela Fundação Abrinq.
Casa da Família 
Construiu o Centro de Referência da Assistência Social no 
bairro Padre Mario Lano.
Infraestrutura 
340 quarteirões de asfalto 
Recapeou o equivalente a 340 quarteirões da cidade.
Asfalto do Guaritá 
Esquecidos por outras administrações, os moradores do 
Guaritá só ganharam asfalto no Governo de Sérgio Mello. 
Também foi reformada a Praça Central do bairro rural.
Ponte da Avenida 5 
Reconstruiu a Ponte da av. 5 (Prefeito Fausto Alves Lélis). 
Mais seguranças para os motoristas.
Drenagem	Urbana	no	Bairro	Etelvina 
Construiu um Sistema de Drenagem que acabou com os 
alagamentos no bairro.
Praça Abdala Elias 1 
Construiu uma praça onde antes era um terreno baldio, aten-
dendo a reivindicação dos moradores.
Drenagem do Acesso 3 
Fim dos alagamentos do Acesso 3 ao Distrito Industrial, 
devido a construção de um Sistema de Drenagem.
Duplicação da avenida José Garcia Junqueira 
Bom	para	os	motoristas,	mais	segurança	para	pedestres	e	
ciclistas.
Reforma da ETA 
Reformou a Estação de Tratamento para garantir a qualidade 
de água. Velhos equipamentos foram trocados por novos e 
mais modernos.
Drenagem:	fim	dos	alagamentos 
Instalou sistemas de drenagens e acabou com vários proble-
mas de alagamentos que existiam há anos e que prejudica-
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vam o dia-a-dia dos moradores e trabalhadores.
Desenvolvimento Econômico
Atendimento ao Trabalhador 
Inovou e melhorou o atendimento ao trabalhador através do 
PAT	e	Banco	do	Povo.
Incubadora de Empresas 
Reativou e permitiu que cinco novas empresas industriais 
ocupassem o prédio, gerando também novos empregos.
Segurança
Pistola	Taser:	Mais	segurança 
Guaíra foi a segunda cidade do País que investiu na compra 
de pistolas de choque elétrico, as armas não letais Taser. Os 
guardas também ganharam equipamentos de segurança, 
como 25 novos coletes à prova de bala. 
Guarda	Civil:	4	motos	novas.	Conseguiu	recursos	do	Governo	
Federal para a aquisição de 4 novas motos.
Nova frota de veículos para Guarda Civil 
Foram adquiridas 2 novas viaturas.
Semáforo e sinalização 
Foi no Governo Sérgio Mello que Guaíra ganhou seu Primeiro 
Semáforo. 
Meio Ambiente
Zoológico Municipal 
Transformou o bosque municipal (que estava fechado) em 
Zoológico. Estudantes tinham aula prática de educação ambi-
ental e os moradores um centro de lazer.
Coleta Seletiva 
Implantou a Coleta Seletiva, com a compra de um caminhão. 
Era mais qualidade de vida e saúde.
Coleta de Lixo Noturna 
Implantou a Coleta de Lixo noturna para maior comodidade da 
população, que acordava com a cidade limpa.
Aterro Sanitário 
Ampliou o aterro sanitário, que passou a ser avaliado como 
adequado	pela	CETESB.
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PERIODO  01.01.2009 A 31.12/2012. 

PREFEITO
 JOSÉ CARLOS AUGUSTO. 

VICE-PREFEITO:  EDVALDO DONISETI MORAIS.  
PRESIDENTE: JOSE MENDONÇA

( 01/01/2009 A  15/09/2009 )  E DE 30/10/2009 a 31/12/2009.  
PRESIDENTE : CECILIO JOSE PRATES 

 (16/09/2009 A 29/10/2009 )
VICE-PRESIDENTE:  DR. CECILIO JOSÉ PRATES  

01/01/2009 a 15/09/2009 e de 30/10/2009 A 31/12/2009. 
1º SECRETÁRIO: JOSE ANTONIO LOPES.

2º SECRETÁRIO: JOÃO FRANCISCO BARBOSA. 

PRESIDENTE
JOSE RENATO TAVARES 

 01.01.2010 A 03.08.2010 E DE 18/09/2010 A 31/12/2010.) 
PRESIDENTE: CECILIO JOSE PRATES 

( 04.08.2010 A 17.09.2010 )
VICE-PRESIDENTE:  CECILIO JOSE PRATES 

 01.01.2010 A 03.08.2010 E DE 18.09.2010 A 31.12.2010 
1º SECRETARIO: MAURILIA DOS S. RODRIGUES LANDIM 

01.01/2010 A 31.12.2010 
2º SECRETARIO: MARIA APARECIDA S. ARMANI 

 01.01.2010 A 31.12.2010 

PRESIDENTE 
MAURILIA DOS SANTOS R. LANDIM

01.01.2011 A 27.09.2011 
PRESIDENTE – CECILIO JOSE PRATES 

28.09.2011 A 31.12.2011
VICE-PRESIDENTE – JOSE MENDONÇA 

01.01.2011 A 31.12.2011 
1º SECRETÁRIO
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 JOSE ANTONIO LOPES
 ( 01.01.2011 A 31.12.2011 ) 

2º SECRETÁRIO: RENATO CESAR MOREIRA 
01.012011 A 24.10.2011

2º SECRETÁRIO – JOÃO FRANCISCO BARBOSA 
 25.10.2011 A 31.12.2011

PRESIDENTE: JOSE ANTONIO LOPES 
01/01/20120ª 31/12/2012 

VICE-PRESIDENTE 
CECILIO JOSE PRATES 
(01/01/2012 a 31/12/2012

1º SECRETÁRIO:  JOSE MENDONÇA - 01/01/2012 A 
31/12/2012

2º SECRETÁRIO: JOÃO FRANCISCO BARBOSA  
01/01/2012ª 31/12/2012 

 A vereadora Maurilia dos Santos Rodrigues Landim 
foi a primeira mulher a assumir a Presidência da Câmara 
Municipal de Guaíra, desde a instalação do Municipio em 
1929. 

José Carlos Augusto (08/11/2002 a 
31/12/2004 – 01/01/2009 a 31-12-2012). 
Nascido em Guaíra, em 14 de agosto 
de	 1957,	 é	 filho	 de	Godofredo	 José	Au-
gusto e Cacilda Costa Augusto. Casado 
com	 Edna	 Lamar	 Bernardes	Augusto,	 é	
pai de Caio César Augusto e Ana Carla 
D´Alessandra Augusto. Formou-se em 
Ciências Contábeis Econômicas pela 
Faculdade de Ciências Econômicas e Ad-

ministrativas e Contábeis. 
 Foi professor de Contabilidade da antiga escola Ouro 
Branco.	Foi	eleito	vereador	em	1.988	para	mandato	no	período	
de  1989 a 1992.
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 Foi eleito novamente vereador em 1996, tendo sido 
Presidente da Câmara no período de janeiro a dezembro de 
1998. Foi reeleito para ocupar uma cadeira na Câmara Munici-
pal em 2000, para mandato de janeiro de 2001 a dezembro de 
2004, tendo sido novamente Presidente da Câmara no período 
de 1º de janeiro de 2002 a 08 de novembro de 2002.
 Em decorrência do falecimento do Dr. Orlando Garcia 
Junqueira, passou a ocupar o cargo de Prefeito a partir de 08 
de novembro de 2002, por ser o Presidente da Câmara, substi-
tuto legal. 
 Como Prefeito interino, convocou eleição, que foi reali-
zada em 16/02/2003, onde foi eleito para ocupar o cargo de 
Prefeito até o encerramento do mandato, em 31/12/2004. Teve 
como	sua	Vice-Prefeita	a	senhora	Badia	Jabour	Junqueira.	
Em outubro de 2008, foi novamente eleito para ocupar o 
cargo de Prefeito Municipal, tendo como Vice-Prefeito, o se-
nhor Edvaldo Donisete Morais, para mandato de 01/01/2009 a 
31/12/2012.  
Teve como principais obras e melhorias, entre outras, as 
seguintes:	
construção do centro de educação infantil “ Dr. Waldemar Chu-
baci “;
construção	do	galpão	de	agronegócios	“	Tomio	Takahashi	“;	
construção do conjunto habitacional “ José Pugliesi “; 
reforma e ampliação do pronto socorro “ Dr. Orlando Garcia 
Junqueira “; 
remodelação	e	revitalização	da	praça	São	Bom	Jesus	da	Lapa;	
galelrias e reconstrução da avenida 5; 
implantação de lombadas adequadas para pessoas portadoras 
de necessidades especiais; 
reforma do posto de saúde “ Dr. José Licurcio Pugliese Junior 
( posto da 12 ) - com adequações para instalação da clinica da 
mulher e pediatria; 
aquisição de 42 câmeras de monitoramento completas, para 
instalação nas imediações das escolas municipais; 
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cobertura das quadras de esportes das escolas de ensino fun-
damental; 
 cobertura das quadras de esportes dos bairros Nossa Senho-
ra Aparecida e Etelvina Santana da Silva; 
aquisição de diversos ônibus para o transporte de alunos; 
instalação das salas de inclusão digital nas escolas de ensino 
fundamental; 
implantação da 4ª Cia da Policia Militar; 
construção da sede do Fundo Municipal de Previdência dos 
Servidores Públicos;
remodelação e reforma da central de alimentação “Gil Mes-
quita de Oliveira “; 
apoio à instalação da Tomilho Alimentos S/A ( importante gera-
dora de emprego e renda ); 
reconstrução da vicinal Antenor Carlos Nogueira ( estrada do 
São /domingos ); 
reconstrução do anel viário “ Julio Robin “ ; 
perfuração do poço profundo “ Alcineu Eleodoro “; 
reforma completa da estação de tratamento de água “ vereador 
Manoel Joaquim da Almeida “; 
construção do centro de educação infantil “Nilce Fugió 
Akashi	“;	
ampliação da EMEF “Pe. Mario Lano”; 
ampliação da EMEF “ Vera Vitali “; 
reforma completa da Casa de Cultura “ Prof. João Augusto de 
Mello “; 
Mudança da Alça Oeste - ( parte do anel viário); 
construção do PSF “ Antônio Manoel da Silva “; 
construção do centro de convivência do idoso “Inácia Wata-
nabe do Prado “; 
construção do espaço de lazer “ vereador Antônio de Souza 
( Niquim ); 
ampliação do cemitério municipal;  
reforma completa do Ginásio de Esportes “José Figueiredo 
“com a construção da sede própria da coordenadoria de es-



portes; 
revitalização de canteiros centrais e construção do pórtico na 
entrada da cidade; 
construção dos galpões da feira livre “ Tomozilo Miada “; 
construção de quiosque e sanitários nas imediações da feira 
livre; iluminação, revitalização e construção de quiosques no 
Parque Maracá; 
instalação de academias de ginástica em vários pontos da ci-
dade, inclusive com academias especiais para portadores de 
necessidades especiais; 
suporte para instalação da Faculdade de Guaíra “ campus Dr. 
Heráclito da Motta Luiz “; 
Fechamento do parque de exposições “ Ademir Jovanini Au-
gusto “.

EX-VEREADORES   Em Memória
 MESSIAS CANDIDO FALEIROS 

1929 a 1930

 JOAQUIM OSORIO DE OLIVEI-
RA 

1929 a 1930

 FAUSTO ALVES LELLIS
1936 a 1938

GABRIEL GARCIA LEAL
1936 a 1938

JOAQUIM PEREIRA LELIS 
1936 a 1938

MOZART RODRIGUES. 
1948 a 1951 e 1956 a 1959 

SALVADOR CORDARO NETO 
1948 a 1951

ANTONIO FERREIRA LIMA 
1948 a 1951

CESAR AUGUSTO TARSIA  
1948 a 1951

EUGENIO TALARICO. 
1948 a 1955

 GRACIANO ESPERANCIN 
1948 a 1955 - 1960 a 1963 e 1969 a 1973 

MARIO CARLOS NOGUEIRA. 
1948 a 1951

PEDRO FRUTUOSO DA SILVA 
1948 a 1951

 SEBASTIÃO RABELO QUEIROZ
1948 a 1951
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VICENTE LACATIVA 
1948 a 1951

ENOCH GARCIA LEAL. 
1952 a 1955

JOAQUIM S. DE OLIVEIRA 
1952 a 1963

 JOSE G.JUNQUEIRA SOBRINHO 
1952 a 1955

POLYCARPO C. DA SILVEIRA 
1948 a 1955  e 1969 a 1973   

UMBERTO PUGLIESI
1956 a 1963

ANTONIO GARCIA 
1956 a 1977

 JOSE MARIA 
MARQUES BOM 

1956 a 1959

ABDALA ELIAS
1956 a 1959 - 1964 a 1969 e 1983 a 

1988.
 

ADEMAR GARCIA LEAL 
1956 a 1959

JOSE LICUCIO 
PUGLIESI JUNIOR 

1956 a 1959

RAUL ALVES 
FERREIRA 
1956 a 1959

WAGNER F. LEAL
1956 a 1959

WASHINGTON VIANA 
1956 a 1969

WALDEMAR CHUBACI
1960 a 1963

ARNALDO MANFRE 
1960 a 1969

 GERALDO NAPOLITANO 
1960 a 1973

 JOSE MIYATO ISHIHARA 
1960 a 1963

 MARIO RIBEIRO 
COELHO 

1960 a 1963 -  1969 a 1973 

 JOSE FIGUEIREDO
1964 a 1973

RENATO G. JUNQUEIRA
1964 a 1969

 TANCREDO R. DE OLIVEIRA
1964 a 1969

LEOZINO DIAS CAMPOS
1969 a 1973

CRISTIANO C. MENEZES
1969 a 1973

DANILO DE O. FALEIROS 
1969 a 1973

EX-VEREADORES   Em Memória
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EX-VEREADORES   Em Memória
 DELSON M UNIZ LOURENÇO

1969 a 1977

SEBASTIÃO BENTO SIQUEIRA 
1973 a 1977

EDSON B.  NASCIMENTO
1977 a 1983

EDMUNDO G. FERREIRA LIMA 
1977 a 1983

 JOSE PUGLIESI
1977 a 1983

MANOEL JOAQUIM DE ALMEIDA
1977 a 1983

LUIZ AFONSO PIGNANELLI.
1983 a 1988

PEDRO CALIGARIS
 NETO

1983 a 1992

 MANOEL ALVES FERREIRA
1929 a 1930

CAP. JOSE CUSTODIO
 DE L. E SILVA. 

1929 a 1930

GEORGE PEREIRA DAS NEVES. 
1936 a 1938

ALEXANDRE F. DE 
FIGUEIREDO. 

1936 a 1938

52 ANTONIO F. DA SILVA. 
1936 a 1938

JOAQUIM P. FILHO
1948 a 1951

 RAIMUNDO N. CASTRO
 DINIZ 

1948 a 1951

 ZEFERINO ORLANDINI
1948 a 1951

ANTONIO R. 
DE OLIVEIRA 

1952 a 1959

JOCELIM  S.  OLIVEIRA
1956 a 1959

SALIM MAMED ABDALA
1956 a 1959

JOSE A. SILVA
1960 a 1963

FAUZE SALOMAO
1964 a 1969

 FABIO TALARICO
1973 a 1983

 JOSE PEDRO HERCOS
1952 a 1955

 ONOFRE ARAUJO
 DA SILVA
1989 a 1992
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ANTONIO SANTANA JUNIOR 
1936 a 1938

MANOEL L. G. L. 
QUEIROZ 
1956 a 1959

ROBERTO ELIAS DE  
ANDRADE

1964 a 1983 e 1989 a 1992

 JOSE TALARICO
1969 A 1973

GABRIEL JERONIMO 
F. FILHO

1960 A 1963

AYRTON ALVES 
TRINDADE
1973 A 1977

ANTONIO DE SOUZA
2001 A 2004

ALVARO AUGUSTO  
NOGUEIRA 
1960 A 1963

CESAR AUGUSTO ROBINI
2001 A 2004

ALMO MARQUES 
GARCIA 

1948 A 1951

LUIZ DUTRA
 DO PRADO
1977 A 1983

MANOEL SANTANA 
NETO

1956 A 1959

JOSE ANTONIO 
LOPES. 

2001 A 2012

 TUTOMU SAITO. 
1973 A 1983

EX-VEREADORES   Em Memória

EX-VEREADORES  vivos

IDALO VACARO. 
1948 a 1951

 ALOIZIO L. SANTANA
1964 a 1969 – 
2001 a 2004.

	NOBORU	YAMASHITA.	
1969 a 1973
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ADNAER	BARROS	LELIS
1969 a 1983

 JOAO SCOFONI FILHO. 
1969 a 1973

 ELYDIO ANTONELLI. 
1973 a 1988

SANTOS ESPERANCINI 
1973 a 1977

ADEMAR COSCRATO
1973 a 1977

ANTONIO ASSIS COSTA. 
1973 a 1988
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JOSE EDUARDO 
F.GARCIA. 

1973 a 1977

JAIR DE PAULA 
OLIVEIRA 

1977 a 1983

JOSE MAURO
 CAPUTI 

1977 a 1983

EX-VEREADORES  vivos
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	AMIR	SALOMÃO	SAUD
1977 a 1983

LAERCIO L. LELLIS. 
1983 a 1988

ANTONIO DE O. LIMA 
1983 a 1988

ANTONIO C. SANTANA. 
1983 a 1992

CLOVIS G. LIMA 
1983 a 1992

HISTÓRICO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO DE  GUAIRA SP 

EX-VEREADORES  vivos

JOCELIM	R.	ABDALA.	
1983 a 1992

 REINALDO DE CASTRO 
1983 a 1992

 SHIGUEAKI SUZUKI
1983 a 1996

JOSE C. AUGUSTO. 
1997 a 2002 (1989 a 1992)



EX-VEREADORES  vivos

	MAURO	B.	M.	DE	SOUZA	
1989 a 1992

JOAO DIAS. 
1989 a 1992

 JORGE D.TALARICO.
1989 a 1992

 PAULO ANDRE. 
1989 a 1996

JOSE EDUARDO C LELIS
1993 a 2000

CERVANTES DA S. 
GARCIA.

1993 a 1996

ANTONIO M. DA SILVA 
JUNIOR. 

1993 a 1996

AGUINALDO PEREIRA 
DOS SANTOS 
1993 a 1996

CLAUDIO ARMANI 
1993 a 1996
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 CLAUDIONOR R. VIANA 
1993 a 1996

 GUERINO T. FILHO. 
1993 a 1996

MARTINS ORIDE 
1993 a 2004

 SERGIO DE MELLO. 
1993 a 2000

PAULO T. DE MATOS. 
1997 a 2004

DENIR F. DOS SANTOS. 
1997 a 2000

EX-VEREADORES  vivos

JESUS	SEBASTIÃO	
1997 a 2000

MARIA AP. A.DE 
OLIVEIRA. 

1997 a 2004
 IDAMAR C. DA SILVA 

1997 a 2004
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EX-VEREADORES vivos 

OMAR	ALLAB.	
1997 a 2004 (1977 a 1983)

GERALDO S.ISAC. 
1973 a 1977

CARLOS A. DA SILVA
1997 a 2000

EDVALDO	B.	MUNIZ.	
1997 a 2000

JOÃO	VACARO	FILHO.	
1997 a 2000

 MARIA HELEN
NOGUEIRA. 
1997 a 2004

 ERTON ALVES
	BARROS.	

1993 a 1996

CARLOS R. M. 
CAVALHEIRO. 
2001 a 2004

PEDRO FERREIRA 
NETO. 

1993 a 1996
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	MARIA	J.	COSTA	BARINI.	
1993 a 1996

 DARMACIO DOMICIANO.
1989 a 1992

ODEJANIR P. DA SILVA 
1983 a 1988

JOSE ANTONIO TOSTE. 
1983 a 1988

CARLOS A. RODRIGUES. 
1983 a 1988

MAKIO ARATANI
1983 a 1988

EDVALDO D. MORAIS. 
2001 A 2008

JOSE MARIO LANDIM.
1989 a 1992

JUAREZ	R.	ABDALA.	
2001 A 2008

EX-VEREADORES  vivos
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 JOSE G. DE OLIVEIRA. 
2001 A 2008

ANTONIO L. DA SILVA. 
1989 A 1992 – 1993 A 
2000 -  2005 A 2008 – 

2009 A 2012

 JOSE REINALDO 
SANTOS JUNIOR. 

2001 A 2008

VALTER ALVES DOS 
SANTOS

1997 A 2008

RENATO CESAR
 MOREIRA. 
2005 A 2012

MAURILIA S. R. LANDIM. 
03/08/2005 A 15/09/2005 

– 01/01/2009 A 
31/12/2012.

EX-VEREADORES  vivos

JOÃO	FRANCISCO	
	BARBOSA.	
2009 A 2012
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NAZEM  KAZON
1960 A 1969 



VEREADORES ATUAIS 
 Legislatura 2013 a 2016

PERÍODO  01-01-2013 - 31-12-2015 

 PREFEITO ATUAL: SERGIO DE MELLO
VICE-PREFEITO: DENIR FERREIRA DOS SANTOS 

PRESIDENTE DA CÂMARA 
JOSÉ MENDONÇA 

VICE-PRESIDENTE: JOSÉ RENATO TAVARES 
1º SECRETÁRIA: SUSETE COSTA BARINI 

2º SECRETÁRIIO:  MÁRIO CARLOS NOGUEIRA NETO 

O senhor Sérgio deMello, que já havia sido pre-
feito no período de 01/01/2005 a 31/12/2008, foi 
eleito novamente para o cargo de Prefeito Municipal, 
para cumprir mandato  no período de 01/01/2013 a 
31/12/2016. 

ANA	BEATRIZ	
COSCRATO JUNQUEIRA

ANTONIO EURIPEDES 
DA SILVA

ANTONIO DE JESUS 
MARQUES
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JOÃO	JOSÉ	DE	
OLIVEIRA

JOSE MENDONÇACECILIO JOSE PRATES

JOSE NATAL PEREIRA. 
JOSE REGINALDO 

MORETI. JOSE RENATO TAVARES

MARCO ANTONIO 
PUGLIESI

MARIA APARECIDA 
SILVA ARMANI

VEREADORES ATUAIS  
Legislatura 2013 a 2016

MÁRIO CARLOS 
NOGUEIRA NETO
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SUSETE	COSTA	BARINI.	

VEREADORES ATUAIS  
Legislatura 2013 a 2016

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA
 CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA. 

JOÃO JOSÉ ASSIS LEITE 
ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA

. 
RICARDO LELIS LOPES  

SECRETARIO
 

HEBER GOMES DE ASSIS
ADVOGADO

ANDRÉ PRECINOTTO 
CONTADOR. 

RICARDO SOARES BORGHETTI
RESP. PELO CPD. 

ADRIANA GARCIA JUNQUEIRA SOUSA
 RECEPCIONISTA

MARIA DE LOURDES N. PEREIRA 
SERVIÇOS  GERAIS. 

MARLENE A. MIGUEL
 SERVIÇOS GERAIS

CLEITON DA COSTA THOMAZ 
 ASSESSOR PARLAMENTAR. 
HERMES DE OLIVEIRA SILVA 
ASSESSOR PARLAMENTAR.
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Homenagem 

Homenagem da Presidência, vereadores e funcionários da Câ-
mara Municipal de Guaíra, ao ex-vereador “em memória”  JOSÉ 

ANTÔNIO LOPES, ´pela sua dedicação á causa pública. 
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