
 
REQUERIMENTO 336/2012. 

 

 

 
 

Exmo Sr. Presidente: 

 

 
 

Moção de Louvor e Reconhecimento ao 

professor Valdir José Barbanti pelos 40 

anos de excelentes trabalhos 
desenvolvidos junto à USP - 

Universidade de São Paulo - Ribeirão 

Preto, da qual é o atual diretor da Escola 

de Educação Física.  
 

 

REQUEREMOS a V.Exa., ouvido o Colendo Plenário, para 

que faça consignar na ata dos trabalhos da presente sessão, consignando desta forma nos 
anais desta Câmara Municipal, uma justa e merecida Moção de Louvor e 

Reconhecimento ao itapirense, professor Valdir José Barbanti pelo 40 anos de 

excelentes trabalhos desenvolvidos junto à USP - Universidade de São Paulo - Ribeirão 

Preto, da qual é o atual diretor da Escola de Educação Física, considerando os 
consagradores resultados obtidos em sua trajetória profissional, a qual representa 

inquestionavelmente motivo de honra e orgulho para Itapira e para o povo itapirense. 

 

JUSTIFICATIVA 
 

A presente Moção de Louvor e Reconhecimento ao itapirense 

professor Valdir Barbanti, objetiva prestar justa homenagem a um nosso conterrâneo 

que por 40 anos prestando serviços à USP,  tem se destacado na área da Educação, por 
força de sua dedicação extremada e altamente competente em uma área de atividades de 

relevante importância para o nosso país. 

 

Segundo excelente reportagem da Revista Agora,  este mês 
assinala um feito que merece o reconhecimento de todas as pessoas que conhecem o 

trabalho desenvolvido pelo professor Valdir José Barbanti, que completa 40 anos de 

relacionamento com a Universidade de São Paulo - USP, que figura entre as mais 

importantes do país e uma daquelas com enorme prestígio internacional. 
 

O Professor Valdir Barbanti é o atual diretor da Escola de 

Educação Física de Ribeirão Preto, desde o dia 02 de dezembro de 1972. De lá para cá, 
foram anos de intenso trabalho focado na pesquisa dos diferentes processos que levam o 

ser humano a se valer de seu próprio corpo para se movimentar, saltar, correr, nadar e a 

praticar atividades desportivas diversas.  

 



O Professor Valdir Barbanti, que é casado com a professora 
Eliane Jany Barbanti, com a qual teve a filha Ludmila,  também é Doutor em Educação 

Física, pela Universidade de Iwoa, Estados Unidos, defendendo tese sobre medidas e 

avaliação em educação física e esporte.  

 
Valdir Barbanti fica no cargo de diretor da EEFRP até 2013, 

quando deverá entregar todo o conjunto de obra projetada, incluindo aí uma formidável 

estrutura para a prática de dezenas de atividades desportivas, podendo daí, dedicar seu 

tempo para seus livros, já que é autor de 17 obras, todas abordando o conhecimento 
científico que acumulou durante estes 40 anos em diversas práticas desportivas 

individualmente e coletiva,  razão pela qual entendemos ser mais que merecedor deste 

simples porém sincero e devido louvor e reconhecimento das autoridades constituídas e 

de todos os seus conterrâneos, por nós representados nesta Casa de Leis. 
  

REQUEREMOS ainda que, através de ofício de estilo se dê 

ciência ao ilustre homenageado da decisão soberana deste Colendo Plenário. 

 
S.S. "Vereador Antonio Caio", aos 18 de dezembro de 2012. 

 

 

 
Carlos Alberto Sartori 

Vereador 
 


