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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 02 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018 

' . 

Concede "Título de Cidadão Tabapuanense" ao Senhor 
ALEXANDRE RIBEIRO DE LIMA. 

LEONARDO BOLOGNA, Presidente da Câmara Municipal de Tabapuã, 

Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara APROVOU, e ele PROMULGA o seguinte 

Decreto Legislativo: 

Artigo 1° - Fica concedido o título honorífico de "Cidadão Tabapuanense" 

ao SR. ALEXANDRE RIBEIRO DE LIMA, pessoa que reconhecidamente prestou 

inúmeros serviços ao município de Tabapuã. 

Artigo 2º • A honraria de que trata o artigo anterior, será conferida em 

Sessão Solene, a ser convocada futuramente pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Tabapuã, especialmente para esse fim. 

Artigo 3° - As despesas decorrentes da execução deste Decreto Legislativo 
correrão por conta das dotações orçamentária próprias, suplementadas se necessário. 

Artigo 4° - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Vereador 
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JUSTIFICATIVA 

Alexandre Ribeiro de Lima, vulgo "Piti", nasceu na cidade de Campina~-SP no 

dia 15 de Janeiro de 1976. Aos 05 anos de idade, saiu de sua cidade natal, rumo a 

Catanduva-SP, porém, seus laços com Campinas continuaram por mais 05 anos, onde 

jogou nas categorias de base do Guarani Futebol Clube. 

Já no Grêmio Catanduvense, clube da cidade onde morava, Piti jogou os anos 

seguintes de sua carreira como jogador de futebol, sendo destaque no campeonato paulista 

categoria sub 17, e posteriormente vendido ao clube Vera Cruz do México. 

Por lá, Piti viveu seu melhor momento na carreira, onde disputou o 

Campeonato Mexicano da primeira divisão, jogando contra grandes clubes como América e 

Chivas e no maior estádio mexicano, palco do Tri-Mundial e da mão de Deus de Maradona, 

o Estádio Azteca. 

Posteriormente, Piti ainda retornaria ao Brasil em 1997, disputaria uma taça 

São Paulo pelo Rio Branco de Americana e teria uma rápida passagem pelo Molebeek da 

Belgica, antes de pendurar as chuteiras e se dedicar a sua carrefra como Professor de 

Educação Física. 

Piti é bacharel em Educação Física e Pós-Graduado pela Escola Superior de 

Educação Física e Desportos de Catanduva (ESEFIC). Sua trajetória por Tabapuã deu-se 

início no começo dos anos 2000, se tornando Professor Esportivo efetivo de nosso 

município, em 2002. 

Piti foi e é um dos maiores professores voltados para a área do esporte que 

Tabapuã já teve, em sua trajetória por nossa cidade, entre vários campeonatos em que foi 

vitorioso como treinador, vale destacar o Titulo Regional no futebol de campo em 2003, 

título de Campeão da AME-Rio Preto no futebol de campo e o bicampeonato de futs 

2014 e 2016. 
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Tabapuã tem o prazer de acolher Piti como seu morador a mais de 02 anos, 

sendo que hoje em dia, além de ministrar treinos no Gjnãsio de Esportes na modalidade 

futsal, Piti dá aulas de dama e vôlei adaptado para a terceira idade. 

Por esses e outros tanto feitos e por toda sua dedicação a área do esporte 

tabapuanese, que Alexandre Ribeiro de Lima, vulgo Piti, é merecedor da presente 

homenagem e do o título de cidadão tabapuanese. 

Vereador 

Câmara Municipal de Tabapuã-SP, 30 de Novembro de 2018 

Ll~FRANCO 
Vereador 
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Na qualidade de Vereadores, encaminhamos anexo, Projeto de Decreto Legislativo nº 

02 de 30 de Novembro de 2018 que "Concede Título de Cidadão Tabapuanense ao Senhor 

Alexandre Ribeiro de Lima", pedindo a dispensa dos pareceres das Comissões Permanentes, 

para ser ' preciado em regíme de urgência especial. 

Atenciosamente, 

LEONARDO BOLOGN]cA . LM FRANCO 
Vereador ' J 1 I .. l 1/' . Vereador \ 
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