
Denomina de Valdemir Santa Capita "Miro" a
rotatória  da  Avenida  Major  Hilário  Tavares
Pinheiro  acesso  a  Rodovia  Brigadeiro  Faria
Lima saída 339 “Monumento Jaboticabal”.

Art.  1º  Fica denominado de Valdemir Santa Cápita “Miro” a

rotatória  da  Avenida  Major  Hilário  Tavares  Pinheiro  acesso  á  Rodovia

Brigadeiro Faria Lima saída 339 "Monumento Jaboticabal"

Art. 2º. No prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data

da  publicação  desta  Lei,  o  Poder  Executivo  afixará  no  local  placa  com a

denominação de que trata esta Lei. 

Art.  3º. As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  Lei

correrão por conta de verba própria consignada no orçamento vigente. 

Art. 4º – Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

Jaboticabal, 02 de dezembro de 2021.

DR. MAURO CENÇO
Vereador – PODEMOS

PAULO HENRIQUE ADVOGADO
Vereador - PATRIOTA 

Rua Barão do Rio Branco, 765  - CEP: 14870-330 – Jaboticabal-SP
Fone: 16.3209.9477 - Site: www.jaboticabal.sp.leg.br

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução nº  346/2018



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhores Vereadores,

Valdemir Santa Capita "Miro", nasceu em 08 de março de 1967, filho de
Paulino Santa Cápita e Ivone Impinati Santa Cápita, foi casado com a Senhora
Adriana Cristina Marcusi.

Natural de Bebedouro/SP, chegou em Jaboticabal/SP com seus pais e
mais 6 irmãos em 1972 aos 5 anos de idade, vindo a residir no bairro COHAB
I, aos 11 anos começou a se dedicar ao trabalho, foi aprendiz e padeiro em
vários  estabelecimentos  de  nossa  cidade  até  o  ano  de  1995  quando  sua
família arrendou um estabelecimento comercial vindo a se mudar para o bairro
Jardim Perina,  em toda  sua  vida  Valdemir  se  dedicou  profissionalmente  a
empresa  conhecida  Padaria  Cápita,  que  conta  hoje  com  cerca  de  15
funcionários trabalhando diretamente, levando o sustento para suas famílias
há 27 anos.

Valdemir ou “Miro” foi atleta amador, atuando como jogador de futebol
pelo Esporte Clube Paraíso, vindo a disputar campeonatos como a Taça EPTV
e Torneio 1º de maio, era torcedor apaixonado pelo Palmeiras e do Jaboticabal
Atlético, sempre que possível fazia questão de acompanhar os jogos.

Tinha em seu coração o espirito solidário, e seu lema era “O que a mão
direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo”,  ajudando e colaborando
aqueles que mais precisavam de forma anônima.

Valdemir veio a falecer precocemente no dia  20 de agosto de 2020 aos
53 anos, deixando saudosos esposa, mãe, irmãos e amigos, que diariamente
se lembram de sua alegria, mas principalmente Miro seu legado como uma
pessoa integra, lutadora, que amava e se dedicava em prol de nossa querida
cidade.

Jaboticabal, 02 de dezembro de 2021.

DR. MAURO CENÇO
Vereador – PODEMOS

PAULO HENRIQUE ADVOGADO
Vereador - PATRIOTA

Rua Barão do Rio Branco, 765  - CEP: 14870-330 – Jaboticabal-SP
Fone: 16.3209.9477 - Site: www.jaboticabal.sp.leg.br
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