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Projeto de Decreto Legislativo nº 12/2019

“Confere ao Sr. Evandro José Formigoni a distinção do Mérito Esportivo do  
Município de Piedade”. 

O Presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de 

suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo 

o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º – Fica a Câmara Municipal de Piedade, com fundamento na lei municipal 

4507/2017, autorizada a conferir ao Sr. Evandro José Formigoni a distinção do 

Mérito Esportivo do Município de Piedade, pelos relevantes serviços prestados em 

prol do esporte amador de nosso município.

Parágrafo Único: A distinção será materializada pela outorga de diploma, em 

sessão solene da Câmara Municipal de Piedade, a realizar-se preferencialmente no 

dia 23 de junho - “Dia Nacional do Esporte”.

Art. 2º – As despesas decorrentes do presente Decreto Legislativo, correrão à conta 

de dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, em 03 de junho de 2019.

Daniel Dias de Moraes
Vereador (PTB).
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JUSTIFICATIVA:

Evandro  José  Formigoni,  mais  conhecido  como  “Professor  Pistola”,  filho  de  Edson 

Carlos Formigoni e Rosemary Nunes Formigoni (in memoriam), reside em Piedade há 41 anos, 

casado,  pai  de  dois  filhos,  formado em Pedagogia,  Educação Física e  árbitro de futsal  pela 

Federação Paulista de Futsal, tem 41 anos, 23 deles atuando como Professor de Educação Física 

na rede Estadual de Ensino e 19 anos de muita dedicação ao Futsal. 

Começou  como  técnico  nos  anos  2000,  ano  em  que  conquistou  o  primeiro  título 

municipal na categoria infantil.

Até chegarmos em 2019, são anos de paixão pelo esporte e muitas conquistas, dezenas de 

títulos municipais nas diversas categorias, conquistados pelo clube, Piedade Futebol Clube, que o 

acolheu pela primeira vez, cinco vezes campeão na categoria fraldinha, seis vezes campeão na 

categoria pré-mirim, quatro vezes campeão categoria mirim, oito vezes campeão na categoria 

infantil, quatro vezes campeão juvenil, quatro vezes campeão na categoria principal, uma vez 

campeão na categoria veterano, além dos títulos regionais.

Em 2009,  ano em que pediu dispensa do clube em que atuava,  ofereceu-se para um 

trabalho voluntário junto ao Município, trabalhou por um ano e meio e depois teve seu trabalho 

reconhecido até os dias de hoje.  

Foram  muitos  títulos  pela  Prefeitura  também,  conquistas  das  Ligas  Sorocabana  e 

Votorantinense,  campeonatos  de  outros  Municípios,  campeonatos  municipais,  títulos 

conquistados nas diversas categorias e gênero do futsal.

Em jogos regionais, conquistou, por sete vezes, medalhas para o município, sendo três 

vezes na primeira divisão, levando o esporte Futsal como única modalidade coletiva a conquistar 

medalhas em jogos regionais para o Município.

Conquistou, por três vezes, vaga para os jogos abertos com o Futsal Masculino e uma vez 

com o Feminino, sendo as únicas modalidades coletivas a conquistar vagas para o Município, em 

jogos abertos.

Conquistas nos últimos anos:

Semifinalista do Cruzeirão por duas vezes (maior campeonato de Futsal da América Latina), 

campeão municipal, campeão da Copa Gengibrão, campeão da Copa dos Campeões da Lisofus, 
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campeão da Copa Record (série prata), campeão da Copa dos Campeões da Record (série prata), 

campeão escolar em três fases pela Escola Maria Paula, chegando à final Estadual, campeão do 

Cruzeirinho com o Sub 14 Feminino, campeão Copa Record Masculino (série ouro), campeão 

Copa dos Campeões da Record Masculino (série ouro), campeão municipal Sub 18, Sub 08 e 

Sub 12, campeão da Copa Cidade de Ibiúna, campeão Sub 14 da Lisofus, campeão Sub 14 do 

Citadino, campeão Sub 14 da Lisofus, campeão Sub 14 da Copa Foto 10, campeão da Lisofus 

com o principal por cinco anos consecutivos, semifinalista da Taça Votorantim, vice-campeão 

Sub 16 da Copa Foto 10, semifinalista da Copa TV Tem de Futsal, quatro anos consecutivos 

campeão da Copa Raposo Tavares em São Roque, atual campeão da Copa Lisofus com o Sub 16, 

eleito pela Liga Sorocabana de Futsal em 2018 como o melhor técnico da região, campeão da 

Taça Sorocabana de Futsal, campeão da Copa Yolanda (masculino) e  vice-campeão feminino.

Também obteve conquistas em outras modalidades como o futebol de Campo, além de, 

no ano de 2017, ser campeão em três fases no Campeonato Escolar do Estado de São Paulo com 

o Basquetebol Infantil do Maria Paula, conquistando a vaga para a disputa da final Estadual, e 

como técnico de atletismo, juntamente com o aluno “Zé Branco”, foram o segundo melhor do 

Estado na prova de salto em distância no atletismo.
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