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MOÇÃO Nº 008/2020 
 
 

APRESENTAMOS À MESA, uma vez ouvido o 
Douto Plenário e dispensadas às formalidades regimentais, MOÇÃO DE APOIO 
para a inclusão do nome do ex servidor da Secretaria da Administração Penitenciaria 
(SAP) Sr. VANDERLEI TARTARI MONTEIRO , para a unidade prisional mascu-
lina de Tupi Paulista.   

O Sr. Vanderlei Tartari Monteiro faleceu no último dia 
04/12/2019, na cidade de Tupi Paulista, em decorrência de uma parada cardíaca.  

Com esta solicitação os Vereadores querem prestar 
uma homenagem a ele como reconhecimento pela sua dedicação e serviços prestados 
ao sistema penitenciário do estado de São Paulo no exercício do cargo de Agente Pe-
nitenciário (Policial Penal) em nosso Estado no período de 1976 até o ano de 
2013 quando foi concedida sua aposentadoria.  

VANDERLEI TARTARI MONTEIRO  nasceu em 
07/03/1953 na cidade de Bataguassu, cursou o Ensino Fundamental no Colégio Esta-
dual de Presidente Epitácio e concluiu o Curso de Técnico em Contabilidade em 
1970 no Colégio Comercial de Presidente Epitácio.  

Sua primeira passagem no cargo de Agente Penitenciá-
rio (Policial Penal) foi no ano de 1976  na antiga penitenciária do estado, já em sua 
segunda passagem no ano 1990 exerceu suas funções nas seguintes unidades: Em 
1990 penitenciária 1 de Presidente Bernardes, em 1993 penitenciária 1 de Mirandó-
polis, em 1995 penitenciária 1 de Presidente Bernardes, em 2000 penitenciária 1 
Franco da Rocha, em 2003 penitenciária de Paraguaçu Paulista onde integrou a equi-
pe de canil daquela unidade, em 2010 Penitenciária masculina de Tupi Paulista onde 
permaneceu até sua aposentadoria que ocorreu no ano de 2013. 
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Mesmo após sua aposentadoria mostrava se sempre 
preocupado com as questões relacionadas ao sistema penitenciário. Em vida fez o 
pedido que quando morresse gostaria de ser enterrado com os trajes 
de agente penitenciário do estado de São Paulo, e assim foi feito por seus familiares. 
Era muito popular e querido pelos companheiros, e digno de uma carreira exemplar e 
brilhante, cumpriu com êxito e honrou o estado de São Paulo até o fim de sua vida.  

 Na expectativa da análise e compreensão por esta Ca-
sa de Leis os Vereadores que subscrevem esta moção pedem que a mesma depois de 
apreciada pelo plenário seja encaminhada copia ao Excelentíssimo Deputado Sr. 
Reinaldo Algus PV-SP (Gabinete ALESP) e ao Ilustríssimo Sr. Waltenc-
yr Barbosa Tartari (Filho, Agente Penitenciário). 

 
Secretaria da Câmara Municipal 
Em 28 de fevereiro de 2020 
 
 
___________________________________ 
ADECIO SEBASTIÃO LOPES BARROS 

                              = Vereador = 


