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Proposição Eletrônica nº 2316

REGISTRA VOTO DE PROFUNDO PESAR PELO FALECIMENTO
DO  EX-PREFEITO  E  DONO  DA  UNOESTE  DE  PRESIDENTE
PRUDENTE, AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA FILHO

Recebemos com muita tristeza a notícia do falecimento do Senhor
Agripino de Oliveira Lima Filho, na tarde do dia 07 de março do corrente ano.

Agripino era natural da cidade de Lençóis Paulista, Estado de São
Paulo. Ainda pequeno, mudou-se com a família para Agudos e depois, na idade de estudos,
para o município de Garça, onde conheceu Ana Cardoso Maia, com quem foi casado por mais
de 40 anos e teve quatro filhos: Augusto Cesar, Ana Cristina, Maria Regina e Paulo Cesar. Se
mudou para Alfredo Marcondes. No ano de 1963 transferiu-se para Presidente Prudente para
ser diretor da EE "Maria Luiza Formosinho Ribeiro".

Marcou a história de Presidente Prudente. Professor e Diretor de
escolas, vendedor de livros e de carros, advogado e pedagogo, no ano de 1972, ao lado de
sua então esposa Ana Cardoso Maia, fundou a Associação Prudentina de Educação e Cultura
(Apec), com as faculdades de letras, estudos sociais e pedagogia. Durante 15 anos foi diretor
geral, professor universitário e deu início à construção de um hospital universitário. No ano de
1987, a Apec transformou-se em Universidade, a Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE)
e  10  anos  depois,  inaugurou  o  Hospital  Universitário,  que  passou  a  atender  milhares  de
pessoas do interior paulista, do Mato Grosso do Sul e do Paraná. No ano de 2009, a unidade
de saúde passou ao controle do estado e passou a chamar-se Hospital Regional.

Além de grande empresário, também ficou conhecido por sua fé,
tendo participado da construção de 14 igrejas em Presidente Prudente, o que o levou a ser
condecorado pelo Vaticano.

Ingressou na vida política na década de 1970. Foi eleito vereador
em Presidente Prudente por dois mandatos consecutivos - de 1972 à 1976 e de 1977 à 1982.

No  ano  de  1983,  foi  candidato  a  prefeito  pela  primeira  vez  e,
apesar  de ter  sido o  candidato  com maior  votação,  o  sistema de eleição  acabou  levando
Virgílio Tiezzi ao cargo de Chefe do Executivo.

Em 1986,  foi eleito deputado federal e participou da assembleia
que elaborou a Constituição Federal, sendo presidente da Comissão de Justiça em Brasília.
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Ainda durante o mandato de depoutado, foi eleito vice-prefeito de
Presidente Prudente para o mandato de 1988 a 1992. O prefeito foi Paulo Constantino.

Nas  eleições  seguintes,  em  1993,  foi  vecedor  e  assumiu  a
Prefeitura Municipal de Presidente Prudente pela primeira vez. Ele ainda seria eleito para o
cargo outras duas vezes - de 1001 à 2004 e de 2005 à 2008, sendo a única pessoa a ser três
vezes prefeito da cidade.

No ano de 1998 foi eleito deputado estadual com a maior votação
do partido dele na época, o PFL.

Sua  ausência  deixa  desolados  seus  familiares,  amigos  e
conhecidos, e esta Câmara não poderia deixar de se associar ao seu pesar. Que ele esteja
agora na paz que excede todo o entendimento, a que não tem tempo, nem hora e nem espaço,
mas que é infinita! E que a certeza de que existe um Deus vivo que cuida de nós e que nos
ama infinitamente e que não quer o nosso sofrimento, inunde o coração de seus familiares,
porque só Ele pode preencher que nos falta no coração.

Irmanando-se na dor que passa a família,  requeremos  à Mesa,
ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais seja inserido na Ata de nossos
trabalhos,  voto  de  profundo  pesar  pelo  falecimento  do  ex-prefeito  e  dono  da  Unoeste  de
Presidente Prudente, Agripino de Oliveira Lima Filho, com 86 anos, óbito transcorrido no dia
07 de março do corrente ano.

Que desta moção seja dada ciência à família enlutada.

Sala das Sessões, em 19 de março de 2018.

EDUARDO DE CAMARGO NETO
Vereador - PRB 
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