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DECRETO LEGISLATIVO N° 003/2016

"Concede Título de Cidadão Cabraliense ao Ilustríssimo Sr. Valdir
Aparecido Malagutti".

FAÇO SABER QUE A CÂMARA
MUNICIPAL DE CABRÀLIA PAULISTA
APROVOU E EU PROMULGO O
SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

R,n°_QAD
Fi». Dec. Leg. n*J

CÂMARA hfOjjt

VI !

Art. Io - Fica concedido o Título de Cidadão Cabraliense ao
Ilustríssimo Senhor Valdir Aparecido Malagutti.

Art. 2o - Fica o Presidente da Câmara Municipal, autorizado a
providenciar a confecção do referido Título de Cidadania.

Art. 3o - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrária.

Cabrãlía Paulista, 08 de setembro de 2016.

ft
Wilian Wagner de Oliveira

'Presidente



PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2015 
 

“Concede Título de Cidadão Cabraliense ao Ilustríssimo Sr. Valdir 

Aparecido Malagutti”. 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CABRÁLIA 
PAULISTA, ESTADO DE SÃO PAULO, 
APROVA E O PRESIDENTE DECRETA O 
SEGUINTE: 

 
 

 Artigo 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Cabraliense ao 
Ilustríssimo Senhor Valdir Aparecido Malagutti. 

 
 Artigo 2º - Fica o Presidente da Câmara Municipal, 
autorizado a providenciar a confecção do referido Título de Cidadania 
que será entregue em sessão solene. 
 
 Artigo 3º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrária. 

 
 

 
 

Justificativa:  
 

 O referido projeto tem por finalidade homenagear, o Senhor 

Valdir Aparecido Malagutti, reconhecendo sua dedicação junto ao nosso 
município, agradecendo assim por seu trabalho e comprometimento 
sempre a disposição da nossa cidade. O Senhor Malagutti após conhecido 

de perto a realidade e necessidade junto a nossa população como pessoa 
humana e humilde que é sempre tem se feito presente, dando sua parcela 
de contribuição à cidade. 
 

 Sendo assim, nada mais justo, que prestar esta homenagem em 
forma de agradecimento, respeito e acima de tudo carinho pelo seu 
trabalho em prol a nossa cidade, mas de maneira especial pela 

particularidade que dedica a nossa cidade, ao nosso povo.  

 
 Anexo junto currículo do Senhor Valdir Malagutti. 

 

Cabrália Paulista, 03 de agosto de 2015.

 

José Cláudio Soares Quintana 
Vereador 



1) Eu, Valdir Aparecido Malagutti,Nascido no Sitio Santo Antônio na

Martinelli Malagutti Tive os meus primeiros anos de
alfabetização na escolinha rural que ficava cerca de 3 Km de onde
eu morava, e todos os dias, eu e os colegas íamos a pé, e devo
confessar que era divertido. Depois fui estudar na cidade de São
Carlos,até quando tive que interromper meus estudos e voltar, para
trabalhar na agricultura. Tempos depois; trabalhando durante o dia,
e viajando a noite, retornei para a sala de aula, até ingressar na
faculdade de direito, onde conclui os meus estudos.

2) Tenho três filhos todos independentes e com formação
universitária, que são: Adilson Mareio, Erica e Josiani e estes filhos
juntamente com seus cônjuges, me deram 4 netas e 2 netos, e
sinto muito orgulho de todos eles.

3) Sou grato aos meus pais que me doaram a Faz. São Sebastião
da Rasteira, onde tive a oportunidade de fincar, ainda mais, as
minhas raízes como agricultor. Tempos depois adquiri a Faz. Santa
Amélia da Roseira, tempos depois o Sitio Santa Felicidade depois o
Sitio dos Coqueiros, todos no Município de Brotas.

4) Há!!! E a querida Cabrália Paulista!!!.

Cheguei em Cabrália a 23 anos adquirindo a Faz. São
Francisco, me dedicando a criação de gado, tempos depois a Faz.
Rancho Santa Fé, também com gado ,tempos depois, a Faz. Sol
Nascente, também com gado e mais recentemente a antiga Faz.
Bobby e h( ‘ ' nada Faz. Agua Doce e o Recanto das
Palmeiras.

CURRÍCULO: Valdir Aparecido Malagutti



5) Logo depois de me fixar em Cabrália percebi que tinha
necessidade de emprego, e a minha atividade de criação de gado
não geraria tantos empregos, foi quando iniciei a cultura de Citros. Efffl
ainda mais, pensando numa mão de obra menos temporária e mais
continua, transferi a Faz. São Francisco ao meu filho Adilson Mareio'
engenheiro agrónomo, para ele de uma maneira mais técnica
pudesse implantar a lavoura de goiaba,gerando desta forma mais
empregos, depois transferi minha Faz. Sol Nascente a filha Erica e
meu genro para eles Implantarem lavoura de citros, e, portanto,
desta forma, além da satisfação pessoal de cada um, estaríamos
contribuindo para o desenvolvimento do Município na geração de
empregos. E mais recente, vendo a necessidade de expansão de
Cabrália estou implantando o loteamento Por do Sol, no imóvel
Recanto das Palmeiras. E também providenciando toda a
documentação necessária para um novo loteamento no imóvel
Agua Doce. Para que todos aqueles que construírem nos lotes,
estejam dando sua parcela no sentido do crescimento urbano e no
engrandecimento de Cabrália Paulista.

6) É neste brjeve relato que digo algumas passagens de uma
vida, e agradeço ao criador por me dar uma vida com saúde. Com o
dinamismo e sabedoria me faça por merecer aquele momento que
ele, o Criador, me estendeu a mão e indicou a direção e me fez
parar nesta terra, que da orgulho de dizer que também Sou
Cabraliense.

Cabrália Paulista, 09 de junho de 2015.

VALDIR APARECIDO MALAGUTTI


	ts0032016.pdf
	Página 1

	tcMalagutti.pdf
	Página 1

	Certificado3.pdf
	Página 1




