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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

 

REQUERIMENTO Nº 179/18 

 

 

CONSIDERANDO que a Copa Brasil de Futebol Infantil é o principal evento esportivo da 

categoria; e, a partir do próximo ano, passará a se chamar: Copa Votorantim Sub-15. Pela 

primeira vez, desde que foi criada, foi formada uma Comissão Organizadora para a sua 24ª 

Edição; 

 

CONSIDERANDO que, 80% da Seleção de Votorantim (Sub-15) são jogadores do nosso 

município, escolhidos através de várias "peneiras", realizadas nos bairros; 

 

CONSIDERANDO que, para alguns clubes, a Copa Brasil de Futebol Infantil é a única 

competição da categoria e a grande oportunidade para os jogadores Sub-15. Neste ano, por 

exemplo, já foram selecionados por grandes clubes, oito jogadores de nosso município, mesmo 

com a falta de estrutura adequada, se comparada aos grandes times que disputam a competição; 

 

CONSIDERANDO que, a Copa Brasil de Futebol Infantil onera grande parte do orçamento 

destinado à Secretaria de Desporto, comprometendo outras atividades da pasta; 

 

CONSIDERANDO que a arquibancada do "Estádio Municipal Domingos Mitidieri" (Domenico 

Paolo Mitidieri), onde são realizados os jogos, está em processo de tombamento histórico; e, a 

Polícia Militar, preocupada com a segurança de quem frequenta o local, tem recomendado que, 

parte da mesma, seja interditada; e, 

 

CONSIDERANDO que, quando estávamos atuando como Secretário Municipal de Desporto, 

procuramos dar o máximo de transparência e formalidade legal com os gastos da Copa e com a 

arrecadação de empresas dispostas a "doarem" alguma importância em dinheiro, em troca da 

exposição de suas marcas durante o evento. 

 

Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao 

Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) Há possibilidade de disponibilizar alguma espécie de Auxílio Alimentação e Auxílio 

Transporte para os jogadores da Seleção de Votorantim (Sub-15), visto que, muitos não 

possuem condição de arcar com essas despesas e, por esse motivo, acabam abandonando o 

time? 

 

b) Há possibilidade de pedir alguma contrapartida aos clubes participantes, a fim de amenizar o 

custo com a realização do evento, já que é oferecida toda a estrutura para a participação dos 

mesmos?  

 

c) Há possibilidade de regulamentar a forma de "doação" de empresas e de regulamentar a 

"venda" dos espaços publicitários, com firmação de parcerias, envolvendo o comércio do 

nosso município e ou grandes empresas? De que forma seria essa regulamentação? 



 
 

2 
 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

d) É possível, incluir na Comissão Organizadora, representantes do Ministério Público, 

Conselho Tutelar, Juizado da Infância e Juventude, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar? 

 

e) Há possibilidade de ser realizada alguma intervenção na arquibancada do "Estádio 

Municipal Domingos Mitidieri" (Domenico Paolo Mitidieri), sem que se altere ou 

prejudique o processo de tombamento histórico, ficando de acordo com as recomendações 

da Polícia Militar? 

 

f) Há possibilidade de se fazer, a ampliação ou a construção de uma nova arquibancada no 

Estádio Municipal, ficando a "antiga", como, parte da história de nossa cidade, onde, nos 

dias de jogos da Copa, poderia funcionar como uma espécie de "Museu da Copa" ilustrando 

a história dessa competição? 

 

g) Há possibilidade de reduzir os gastos com a realização da Copa, principalmente, evitando o 

aluguel da arquibancada móvel que é responsável por grande parte dos gastos, realizando os 

jogos em outras localidades que tenham condições de abrigar os torcedores? 

 

h) Haveria a possibilidade de “vender” a marca Copa Votorantim Sub-15, para alguma empresa 

interessada? 

 

i) Por se tratar de um evento que engloba toda a cidade e envolve todas as secretarias 

municipais, há possibilidade das demais secretarias contribuírem com o orçamento da Copa 

Votorantim Sub-15?  

 

Que do deliberado se dê ciência aos órgãos de imprensa abaixo relacionados: 

 

 TV Votorantim;  

 Jornais: "Folha de Votorantim"; "Gazeta de Votorantim"; "Ipanema" e “Cruzeiro 

do Sul”; 

 Rádios: Ipanema; Cantate FM; Nova Tropical FM; Band FM e Cruzeiro FM; 

 Blog "noticiasvotorantim", da Jornalista Luciana Lopez; 

 Site do Sr. Edson Correa, "Cidadão Votorantinense"; e, 

 Site do Sr. lrineu Oliveira "Cidade de Votorantim". 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 19 de junho de 2018. 

 

 

 

LUCIANO DA SILVA 

Vereador 


