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Assistência Social e Instituições

Capítulo  XII

Numa época voltada para o social, além dos serviços fornecidos pelos governos municipal, es-
tadual e federal, Itápolis conta com muitas entidades assistencialistas mantidas por homens e mulheres 
itapolitanos de almas generosas.

iNss - iNstitUto NacioNal do seGUro social

Na época de sua instalação em nossa cidade, a agência do INSS (Instituto Nacional do Seguro 
Social) era muito diferente do que é hoje, tanto que na época nem tinha esse nome. O primeiro dado que 
temos referente a isso é a Lei Eloy Chaves, publicada em 24 de janeiro de 1923, que consolidou a base 

do sistema previdenciário brasileiro, com 
a criação da Caixa de Aposentadorias e 
Pensões para os empregados das empresas 
ferroviárias. Após a promulgação dessa 
lei, outras empresas foram beneficiadas e 
seus empregados também passaram a ser 
segurados da Previdência Social.

Hoje, a Previdência Social bra-
sileira é considerada uma das maiores 
distribuidoras de renda do país. Mensal-
mente, são desembolsados cerca de R$ 16 
bilhões no pagamento de 27 milhões de 
benefícios, como aposentadorias, pensões 
e auxílio-doença.

Nesses 87 anos, a Previdência 
passou por várias fases até chegar ao Ministério da Previdência Social e ao Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). 

Não há registro de uma data certa de instalação da Agência em nossa cidade. O primeiro dado que 
se tem é a compra de um prédio na Rua Barão do Rio Branco n°. 829, no ano de 1948, para que ali fosse 
instalada. O primeiro Agente foi Nilton de Almeida que permaneceu até o ano de 1966.

O segundo Agente foi Claudino Veludo que permaneceu até fevereiro de 1982, sendo sucedido 
por Luiz Antonio Malosso, que ocupou o cargo até outubro do ano de 1994, para então, ser substituído 
por Roberto Orazi Biazotti que ocupa o cargo até hoje, porém está afastado desde o ano de 2011.

 Além do prédio na Rua Barão do Rio Branco, o Instituto também teve como sede, a partir de  
fevereiro de 1977, o imóvel localizado na Av. 7 de Setembro, n° 579, onde funcionou por muito tempo 
a Casa de Saúde São Lucas. Atualmente, está instalado na Av. Pres. Valentim Gentil n°. 1075, desde o 
final do ano de 2002.

Agência do INSS de Itápolis
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 A Agência do INSS de Itápolis está subordinada à Superintendência Regional de São Paulo, na 

cidade de Araraquara e atende os municípios de Itápolis, Tabatinga, Nova Europa e Borborema. Ante-
riormente, Ibitinga também era abrangida por Itápolis, mas agora possui sua própria Agência.

Outrora, a arrecadação e fiscalização eram feitas pelas próprias Agências, mas nos últimos anos, 
passaram a ser feitas pela Receita Federal.

sociedade são viceNte de paUlo

A Sociedade São Vicente de Paulo 
foi fundada em Paris (França) em 23 de 
Abril de 1833 por um grupo de sete jovens 
liderados por Antonio Frederico Ozanam, 
estudante da Souborne com a finalidade 
de viverem os ensinamentos deixados por 
Jesus Cristo, o amor ao próximo, através da 
prática da caridade, visitando os pobres em 
seus domicílios, visando à sua promoção 
material e espiritual.

Em pouco tempo, a semente plantada 
floresceu, deu frutos e ultrapassou os limites 
da França chegando ao Brasil no ano de 1872 
e em Itápolis em 1934.

A primeira reunião em preparação 
para a instalação da SSVP em Itápolis 

aconteceu no dia 27 de Dezembro de 1933 e, no dia 18 de Fevereiro de 1834, foi oficializada a fundação 
da 1ª Conferência Vicentina que recebeu o nome de Conferência de São Francisco de Assis, ainda em 
atividade e sua 1ª. Diretoria era formada pelos seguintes confrades: Oscar Lisboa (Presidente), José Ro-
drigues de Carvalho (Vice Presidente), Renê Mallet Cyrino (Secretário), Arcipestre Rugeri (Tesoureiro) e 
mais Hercules Montagna, Ottorino Domingo Berti, Antonio Bento Garcia, Manoel Pereira Borges, Paulo 
Horschuts Júnior, Domingos Lapenta e Artur de Aguiar Pinto, orientados pelo vigário da Paróquia, Pe. 
Alcindo C. Veloso Siqueira.

A conferência cresceu e, no dia 08 de maio de 1939, foi desmembrada com a criação da Conferência 
de Santo Antonio de Pádua, também em atividade, tendo como sua primeira Diretoria: Artur Osório de 
Aguiar Pinto (Presidente), Antonio Montera (Vice Presidente), Luiz Cyrino da Silva (Secretário), João 
Ovídio Guzzo (1º. Tesoureiro) e Pedro Benedito Fazzio (2º. Tesoureiro)

No dia 22 de Maio de 1939, foi criado o Conselho Particular de Itápolis que teve como primeira 
Diretoria: Abelardo Moreira da Silva (Presidente), Anésio Garcia (Tesoureiro), João Ovídio Guzzo (Se-
cretário) e lavrada sua primeira ata.

No dia 02 de Novembro de 1939, realizou-se a primeira coleta de esmolas nos portões do cemi-
tério, prática que permanece até hoje, sendo o dinheiro arrecado dividido em três partes: uma para início 
das obras do asilo e as outras duas para as Conferências.

No dia 21 de Julho de 1941, realizou-se a 1º Assembléia Geral da SSVP em Itápolis, contando 
com a participação de todos os confrades e inúmeros convidados, entre eles diversas autoridades locais e 
os religiosos Frei Maximiliano e Frei Elias. Na oportunidade, foi feita uma demonstração dos trabalhos 
dos vicentinos com destaque para a “Assistência aos Mendigos”.

Em 1943, foi adquirida uma chácara para a construção do tão sonhado asilo que, após muitas lutas e 
sacrifícios, foi inaugurado em 23 de maio de 1948 com o nome de “Asilo e Orfanato Lar São José”, tendo 
como 1º. Presidente o Confrade Ismael Nery Palhares. Alguns anos mais tarde, a Direção e o patrimônio 
do Lar São José foram doados à Paróquia do Divino Espírito Santo.

Sede Social do Conselho Central de Itápolis da SSVP
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No dia 04 de Janeiro de 1959, as duas Conferências existentes foram desmembradas em mais duas: 
Conferência de São José, com a seguinte Diretoria: Victório Machado (Presidente), Dorival Billmayer 
(Secretário) e Oscar Lopes (Tesoureiro) e Conferência de Nossa Senhora Aparecida com a Diretoria: 
Augusto Mazzo (Presidente), Guerino Mói (Secretário) e Reinaldo Guandaline (Tesoureiro). A SSVP 
continua a desenvolver seu trabalho de maneira brilhante e apesar das dificuldades e limitações encon-
tradas, graças à Providência Divina, ao apoio do clero local e ao empenho de pessoas valiosas que não 
mediam esforços para levar adiante o ideal do jovem Ozanam, cabendo lembrar entre elas os Confrades 
Esmael Coletti e Victório Machado.

No dia 16 de Novembro de 1967, foi fundada a primeira Conferência de Senhoras, que recebe o 
nome de Conferência de Santa Izabel, também em atividade ainda e era constituída pela seguinte Dire-
toria: Laura Rodrigues Borges (Presidente), Maria Dorinda Montera Coletti (Secretária), Benedita Rosa 
de Lima (Tesoureira) e mais Benedita de Moraes Machado e Angelina Pinotti.

Em 11 de Maio de 1974, fundou-se a primeira Conferência de Jovens, da qual faziam parte rapazes  
e moças cujo protetor era um santo jovem. Recebeu o nome de Conferência de São Luiz Gonzaga, também 
ainda em atividade e era assim constituída: Mario Soares de Almeida (Presidente), Satiê Kawachi (Vice 
Presidente), José Luis de Morais Machado (Secretário), Álvaro Wilson dos Santos Scada (Tesoureiro) 
e mais Eduardo Carelli, Lúcia de Aguiar, Nereide Amatto, Ana Helena Malaspina, Wandalice Fortuna, 
Ismael Francisco Perusso, Aparecida Maria Devechi e Dejandira Soares de Araújo.

Nas décadas de 1980 e 1990, as Conferências multiplicaram-se, principalmente as Conferências 
formadas por jovens, começando com o desmembramento da Conferência de São Luiz Gonzaga em 
26/07/1981, formando a Conferência de Santo Agostinho, que também continua em atividade.

Em 18/04/1995, fundou-se a primeira Conferência de Crianças e Adolescentes, que recebe o nome 
de Conferência de Menino Jesus.

Com o crescimento do número das Conferências fez-se necessário o desmembramento do Con-
selho Particular (cabendo lembrar que ao Conselho Particular de Itápolis encontravam-se vinculadas as 
Conferências das cidades de Borborema, Novo Horizonte e Itajobi). Assim foram instalados os Conselhos 
Particulares, a saber: Conselho Particular de São Benedito (28/01/1996), Conselho Particular de Santo 
Antonio de Pádua (18/02/2000) e Conselho Particular de Santa Clara de Assis (27/01/2001).

Em 22/06/1997, foi criado o Conselho Central de Itápolis, desmembrado do Conselho Central de 
São Carlos que atua, hoje, nas cidades de Itápolis, Ibitinga, Borborema e Tabatinga. A SSVP em Itápolis 
conta com 28 Conferências divididas em 04 Conselhos Particulares, três sedes e vários imóveis.

Através de doações e aquisições a SSVP, em Itápolis, construiu um pequeno patrimônio para 
melhor servir aos pobres, contando hoje com: Vila Vicentina, localizada na Vila Nova, que compreende 
a Igreja de São Vicente de Paulo, a Sede do Conselho Particular de Santo Antonio e onze residências; 
uma Sede Central localizada na Rua Pe. Tarallo, nº. 295, quatro Salões, sendo eles: Santa Mônica locali-
zado no Jardim do Sol; São Luiz Gonzaga, na Vila São Luiz; Santo Agostinho, no Jardim Esperança II e 
São Thiago, no Jardim Nova Redenção. Conta ainda com outras 28 residências distribuídas pela cidade, 
sendo algumas doadas para abrigar casais de idosos que não têm condições de arcar com despesas de 
moradia e outras alugadas, com valor mínimo, o qual é revertido na manutenção dos referidos prédios e 
na promoção das famílias assistidas.  

associaÇão lar são José

 A instituição tem como diretriz preservar vínculos familiares, bem como buscar alternativas de 
participação das crianças e idosos na vida social da comunidade.

Síntese Diagnóstica
A Associação Lar São José de Itápolis, com sede e foro nesta Comarca, situada na Av. Frei Paulo 

Luig, 371, foi fundada tendo em vista a necessidade premente de uma entidade assistencial e educativa 
com duração indeterminada, a fim de socorrer os indivíduos carentes da comunidade, abrangendo as faixas 
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etárias: crianças até 12 anos e idosos a partir 
dos 60 anos, mas inclui-se, também, a assis-
tência a portadores de deficiência intelectual, 
a partir de 45 anos.

Objetivos:
Geral: abrigar, provisoriamente, crian-

ças e idosos cujos direitos básicos tenham 
sido violados e ameaçados pela família e/ou 
responsáveis.

Específicos:
- atendimento personalizado e em pe-

quenos grupos;
- atividade de regime de co-educação;
- projetos de leitura e produção de 

textos;
- noções básicas de língua estrangeira 

(espanhol);
- vestuário e alimentação suficientes e 

adequados às faixas etárias atendidas;
- cuidados médicos, psicológicos, 

odontológicos, farmacêuticos, de enfermagem, 
pedagógicos e psicopedagógicos.

GrUpo são peleGriNo 

O Grupo São Pelegrino de Apoio aos 
Portadores de Câncer de Itápolis é uma entidade 
sem fins lucrativos, fundada em 14 de abril de 
1997 e tem por finalidade apoiar e suplementar, 
por todos os meios ao seu alcance, o tratamen-
to e a reabilitação integral, física e social dos 
portadores de câncer, prestando assistência 
econômica, moral e psicológica aos pacientes 
e à família. 

Tudo começou quando o Sr José Eduar-
do Nadalet, assessor da superintendência da 
Fundação Amaral Carvalho, de Jaú, preocupado 
com o número de doentes de Itápolis que se 

Prédio do Lar São José

Prédio do Abrigo Rainha da Paz

Sede Social do Grupo São Pelegrino
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tratavam em Jaú e apresentavam quadro depressivo devido à doença, sentiu a necessidade da criação de 
um grupo de voluntários que pudesse dar 
assistência aos doentes cancerosos. Ele fez 
uma visita a Dona Maria de Lourdes Possari 
Massari e ela, por sua vez, convidou algu-
mas pessoas para uma reunião que se deu no 
dia 14 de abril de 1997, nas dependências 
da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, 
com intuito de falar sobre os objetivos do 
Sr Nadalet. Nascia, neste dia, o “Grupo São 
Pelegrino” de Itápolis. 

O nome do grupo foi escolhido em 
homenagem a São Pelegrino, portador de 
câncer em uma perna que na véspera da 
amputação, Jesus Cristo lhe apareceu e 
curou-o milagrosamente, sendo considera-
do o Santo Protetor do canceroso. 

A primeira diretoria eleita para dirigir 
o grupo foi constituída pelos voluntários indicados por seus pares: 

Presidente - Shirley Coletti Reame 
Vice-Presidente - Neusa Gaspani Nori 
1ª. Secretária - Tereza Ferraiolo Alvarez
2ª. Secretária - Neusa Terezinha Ferraresi Montera 
1º. Tesoureiro - Luiz Carlos Monzillo 
2º. Tesoureiro - Durval Rodrigues Alves 
A criação desse grupo muito facilitou a vida daqueles que realmente precisam. É todo um tra-

balho sério e dinâmico envolvido com muito amor e dedicação, uma ação solidária de salvar vidas e 
amenizar o sofrimento humano. 

Há um acompanhamento dos doentes que são encaminhados através de agendamento para hospitais 
especializados em câncer, para consultas, exames, tratamentos e internações. 0 grupo faz parte da Liga 
de Voluntários, rede assessorada pela Fundação Amaral Carvalho, de Jaú e filiado a FEBEC - Federação 
Brasileira de Entidades de Combate ao Câncer. 

O doente cadastrado recebe toda a assistência para seu tratamento, como remédios, exames labo-
ratoriais e de imagens, leite, suplemento alimentar, fraldas e aos mais necessitados também é fornecida 
cesta básica, carne, legumes e frutas.

A arrecadação de fundos é feita com colaboração da comunidade através de empresas, comércio, 
clubes de serviço, escolas, pessoas físicas e jurídicas, por meio de carnês, doações diversas, eventos e 
outros, o que possibilita toda a assistência médica, hospitalar e alimentar aos pacientes cadastrados. Todo 
transporte dos pacientes aos hospitais da região é feito pela Prefeitura Municipal. 

Hoje, o grupo conta com 40 (quarenta) voluntários em atividade, cuidando aproximadamente de 
200(duzentos) pacientes, fazendo plantão em regime de revezamento todas as segundas, quartas e sextas 
feiras no horário das 14:00 às 17:00 horas. 

Os voluntários participam de diversos encontros e eventos regionais para aperfeiçoar seus conhe-
cimentos, orientações e novos procedimentos sobre o câncer. 

Em julho de 2007, iniciaram as primeiras discussões a respeito da sede própria, pois os pacientes 
eram atendidos em local cedido em comodato pele Prefeitura Municipal, o qual tornou-se muito restrito 
pelo número de pacientes atendidos e pelas atividades desenvolvidas.

Em novembro de 2008, com recursos próprios, o Grupo adquiriu um terreno para construção da 
Sede. Em janeiro de 2010, deu-se o início da construção  e em Janeiro de 2011 veio a realização do sonho 

Sala de Reuniões do Grupo São Pelegrino

ITAPOLIS REVISADO FLAVIO.indd   139 26/04/2016   14:58:40



140

15
0 

A
no

s 
de

 H
is

tó
ri

a
da Sede própria, hoje instalada na Rua Rodrigues Alves, 395 - Centro. 

A atual Diretoria Executiva eleita para dirigir o grupo é constituída pelos voluntários: 
Presidente - Darcy Malagoli Rodrigues 
Vice Presidente - Aparecida Neyde Jotto Pace
Secretária - Maria Isabel Sanches Pupato Zanoni
Secretária- Vânia Granucci Guirro
1ª Tesoureira- Cleide Valentina Baggio Metta
2ª Tesoureira- Maria Cecília de Godoy 
Grupo São Pelegrino - 15 anos de amor, dedicação, solidariedade e respeito. Que Deus, nosso Pai, 

abençoe a todos os colaboradores que possibilitam a realização desse trabalho em prol dos necessitados, 
dando-lhes o conforto e a segurança de serem atendidos com dignidade.

GrUpo amor eXiGeNte

Os trabalhos do Amor Exigente, em Itápolis, tiveram início no final do ano de 1997. Iniciaram-se 
com um pequeno grupo de voluntários nas salas de aula da Escola Anglo. Em 1998, mudou-se para o 
prédio da APAE, onde se reúne até hoje, portanto, há mais de quatorze anos.

O Amor Exigente tem como objetivo principal dar apoio às famílias que têm problemas em casa 
com dependentes químicos, drogas em geral ou alcoolismo. Acolhe pessoas de todas as idades, de todas 
as raças e de todos os credos. Tem como base doze princípios, que são o seu alicerce e esses mesmos 
princípios servem para orientar as vidas dos participantes.

É chamado Amor Exigente, porque exige de quem participa dele mudar seu modo de viver e das 
pessoas que frequentam as reuniões.

O Amor Exigente existe no Brasil há vinte e sete anos, em quase todo o país e também em quase 
toda a América Latina.

Em Itápolis, as reuniões do A.E. são realizadas às segundas-feiras, das 20,00 às 22,00h. Os tra-
balhos são feitos por voluntários, o que dignifica aqueles que o fazem, porque são trabalhos para ajudar 
ao próximo.

associaÇão de apoio À saúde e À vida No mUNicÍpio de itápolis

A Associação de Apoio à Saúde e à Vida foi criada porque a Pastoral da Saúde, que vinha realizando 
este trabalho há mais de 40 anos, necessitava de CNPJ para continuar seus trabalhos de apoio, no municí-
pio de Itápolis, aos pacientes de uma maneira geral e também aos portadores de câncer e suas respectivas 

famílias, tendo à frente a admirável e incansável 
Dª Cleide Rizzo, como é conhecida e que hoje 
tem o apoio, o reconhecimento e a gratidão de 
toda a população itapolitana e também de todos 
os Clubes de Serviços que se prontificam em 
colaborar para o êxito do trabalho.

Quando é constatada a doença, o pa-
ciente procura a Associação, que faz o encami-
nhamento para o especialista da área e, muitas 
vezes, os próprios médicos, principalmente os 
cardiologistas, entram em contato com a Dª 
Cleide, para encaminhamento ao INCOR, em 
São Paulo.

Os especialistas a quem a Associação 
encaminha os pacientes, já se tornaram grandes 

amigos e sempre têm um preço especial para as 
Triângulo Alimentos, outra grande parceira da Associação de 

Apoio à Saúde e à Vida  
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consultas encaminhadas e que são pagas 
pela Associação, inclusive os medicamen-
tos receitados.

Semanalmente, a Associação faz 
a doação de uma caixa de leite desnata-
do para o Abrigo Rainha da Paz, a qual 
é consumida pelos internos diabéticos 
e nos feriados leva os pães necessários 
tanto para o Abrigo, quanto para o Lar 
São José.

Há mais de 20 anos a Associação 
promove um almoço para as crianças do 
Lar São José e há vários anos levam-nas 
para um pesqueiro em Tabatinga.

A Associação também tem cuidado 
e dá alimentos e sucos às crianças e ges-
tantes que ficam no Terminal Rodoviário 
esperando o ônibus por 4 ou 5 horas, somente com o passe ou o dinheiro para a passagem.

Todo final de ano, a Associação promove um almoço com todos os assistidos, cerca de 600 pes-
soas.Diariamente Dª Cleide é procurada por pessoas em busca de alimentos e nunca saíram de mãos 
vazias. A Associação, além de mantimentos, doa cerca de 600 litros de leite mensalmente. Segundo 
Dª Cleide, parece fácil, mas não é, e ela tem sempre em mente as palavras: “Dai ao pobre o que custa 
e não o que sobra”.

Atualmente a diretoria da Associação é composta por:
Presidente: Dª Cleise Mengatti Rizzo; Vice Presidente: Cleiner Carlos Renesto; 1ª Tesoureiro: 

Cristiane Boralli Renesto; 2º Tesoureiro: Pedro de Oliveira Sene; Secretário: Osvaldo Norberto Tórtura; 
Presidente do Conselho Fiscal: João Henrique da Silva Sahão; Presidente do Conselho Delibertaivo: 
Angélica Aparecida Machado.

apae - associaÇão de pais e amiGos dos eXcepcioNais

A APAE de Itápolis foi fundada em 24/04/75, por um grupo de pessoas da comunidade, empenhadas 
em promover à pessoa com necessidades 
educacionais especiais, o atendimento es-
pecializado e assistência à família.

Em 1989, foi inaugurada a sua Sede, 
própria. Para um melhor atendimento, em 
1995 foi  ampliado o Prédio e inaugurado 
o 2º. bloco.

 Através de uma parceria com a 
Prefeitura Municipal, no ano 2000, foi 
inaugurado o Centro de Atendimento ao 
Autista, sendo ampliado em 2003 através 
de uma parceria com a Loja Maçônica Dr. 
João Carlos Ferraro.

O ano de 2004 foi de várias conquis-
tas, iniciou-se através da família Branco 
Peres a construção do Centro Esportivo e 
Cultural Wanda Januzzi Branco Peres e, 

Dª. Cleide recebe mercadorias dos jovens DeMolays

Fachada da APAE de Itápolis
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com recursos próprios, iniciou-se a construção do novo refeitório, concluído em 2010, com a colaboração 
do Comendador Romeu Bonini .

Neste mesmo ano, inaugurou-se a brinquedoteca. A realização deste projeto foi possível com a 
doação da Casa da Amizade, Rotary Clube e Governadoria do Distrito 4.480.

Sua Missão consiste em promover e articular ações em defesa de direitos, de prevenção, de orien-
tação, de prestação de serviços e de apoio à família, direcionadas à melhoria da qualidade de vida da 
pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária.

A APAE é constituída por uma Diretoria Executiva, um Conselho Administrativo e um Conselho 
Fiscal, que administram e gerenciam recursos para a manutenção da Escola de Educação Especial – APAE 
de Itápolis. É uma Associação civil, filantrópica, beneficente de assistência social, de caráter educacional, 
cultural, de saúde, estudo, pesquisa e desportiva sem fins lucrativos, com duração indeterminada.

A Escola de Educação Especial é mantida pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, 
autorizada a funcionar pelas Portarias Ministeriais da Diretoria de Ensino.

O processo pelo qual a clientela é inserida no contexto da escola passa inicialmente pelo processo 
de avaliação que consiste ao encaminhamento da criança, adolescente, jovem ou adulto à APAE, pela 
própria família, escolas ou profissionais atuantes na comunidade, que são avaliados por uma equipe 
multidisciplinar a fim de detectar e definir o diagnóstico.

Como modalidade escolar de educação especial, desenvolve os programas de Educação Precoce, 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação Profissional, atendendo a pessoa com deficiência desde 
o nascimento oferecendo um serviço especializado de qualidade nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, 
medicina, odontologia, pedagogia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional.

 Nossos Programas: 
- Educação Precoce - define-se como programa educacional especializado, destinado a crianças 

na faixa etária do nascimento a três anos de idade, com problemas evolutivos decorrentes de fatores ge-
néticos, orgânicos e/ou ambientais.

Objetiva evitar o surgimento de sequelas adicionais e minimizar o efeito de deficiências ou defa-
sagens existentes no desenvolvimento.

Para a realização deste e demais programas há necessidade do atendimento especializado nas áreas de:
Fisioterapia;
Psicologia;
Fonoaudiologia;
Terapia Ocupacional.

educação infantil - visa a proporcionar um ambiente estimulador ao desenvolvimento integral 
da criança, nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social, contemplando a ação da família e da 
comunidade.

Ensino Fundamental - realiza-se por meio de conteúdos curriculares que integram conhecimento 
útil ao exercício da cidadania, incorporados a valores éticos e estéticos que contemplem a autoestima do 
aluno e atitudes adequadas ao convívio social.

Nesta modalidade a escola é composta por cinco (5) salas, sendo três (3) no período da manhã e 
duas (2) no período da tarde.

Educação Profissional - visa ao pleno desenvolvimento de jovens e adultos, seu preparo para 
o exercício da cidadania, sua qualificação para o trabalho e se desenvolve em etapas:

Treinamento;
Qualificação profissional;
Colocação no mercado de trabalho.
Nesta modalidade a escola atende também as salas de:
Oficina Terapêutica
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Oficina Ocupacional I e II.
A escola desenvolve durante o ano diversos projetos especiais tais como:
Projeto de Artesanato;
Projeto de Arte/Educação;
Projeto de Educação Física Desportiva;
Sala de Informática.

Programa Pedagógico Específico: Centro de Atendimento ao Autista - Tem como finalidade prestar 
atendimento especializado às pessoas com o espectro do autismo e patologias associadas de ambos os 
sexos, sem limite de idade.

O objetivo do Centro de Atendimento ao Autista é desenvolver as habilidades referentes à trilogia: 
funcionalidade, comunicação e independência, visando às competências cognitivas, sociais e intelectuais 
no contexto de aprendizagem que permitem a efetiva integração e inclusão escolar e social. 

saúde - A Escola se preocupa com a saúde física 
e odontológica dos alunos e para isso conta com o 
trabalho de 1 médico neurologista, 2 técnicos em 
enfermagem e 1 dentista.

Grupo de apoio - Para a distribuição da merenda, 
limpeza e manutenção contamos com um grupo de apoio:

Merendeira - responsável pela organização e 
distribuição da  refeição oferecida aos alunos;

Serviços gerais - responsáveis pela limpeza 
e manutenção do espaço físico.

Transporte - A escola de educação especial 
se responsabiliza pelo transporte diário dos alunos e 
atualmente conta com 3 veículos, sendo que 2 peruas 
Kombi foram adquiridas no final do ano de 2011.

Telemarketing - Para angariar recursos finan-
ceiros e também divulgar o trabalho desenvolvido pela entidade/escola, além dos eventos, a escola conta 
com sistema de arrecadação através do Telemarketing e carnês de sócios contribuintes.

Para isso conta com uma operadora do sistema e um mensageiro que tem a finalidade de receber 
os recursos.

Secretária - toda escola necessita de uma secretária com o objetivo de responsabilizar-se pelos 
documentos burocráticos referentes à área administrativa da entidade, bem como, documentos da escola.

Coordenação Pedagógica - A coordenação tem o objetivo de supervisionar e coordenar o desen-
volvimento das atividades curriculares, propiciando apoio e orientação que assegure o cumprimento do 
Projeto Pedagógico, adaptando-o às necessidades e possibilidades dos alunos, conforme a legislação e 
diretrizes da Educação Especial.

Diretoria Administrativa e Pedagógica - Tem a finalidade de harmonizar a ação de todos os seto-
res a fim de levá-los a contribuírem para concretização dos fins propostos pela Entidade/Escola tendo a 
função específica de organizar, administrar, coordenar, supervisionar e superintender todas as atividades 
desenvolvidas ficando responsável por todos os setores de atuação na Entidade/Escola.

Ao encerrarmos este breve histórico sentimos que, de mãos dadas, uns e outros despertam toda a 
comunidade para o trabalho desenvolvido nesta Entidade/Escola, que nasceu de uma sementinha lançada 
em solo fértil e, como tudo que é amor, medra, brota como força resistindo ao tempo, às intempéries.

Que essa Entidade/Escola seja cada vez mais forte, mais ativa, mais unida, maior no atendimento, 
mais presente no coração de cada um.

Barraca Italiana na Feira da Bondade realizada, 
anualmente, pela APAE
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avapc – associaÇão de volUNtários e amiGos dos portadores de câNcer de itápolis

A AVAPC atende hoje, numa das salas 
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Itápolis, situado à Rua Rodrigues Alves, 1713, 
cuja finalidade principal é manter uma Casa de 
Apoio em Barretos que, na manhã do dia 22 
de setembro de 2009, foi inaugurada, dando 
assim, um pouco de conforto aos itapolitanos 
portadores de câncer que fazem tratamento no 
Hospital de Câncer daquela cidade.

A implantação dessa casa foi um so-
nho do casal Neusa e Eduardo Rodrigues, 
que conheciam há tempos, o sofrimento dos 
pacientes de câncer, de Itápolis,  que faziam 
seu tratamento em Barretos e que, após passa-
rem por procedimentos clínicos, muitas vezes 
dolorosos, eram obrigados a ficarem deitados 

nas calçadas ou embaixo das árvores, até a hora de retornarem para casa.
O sonho começou a se tornar realidade quando criaram-se condições favoráveis para que se fun-

dasse uma Associação para manter uma Casa de Apoio naquela cidade. 
A Casa serve para que os pacientes descansem enquanto aguardam a hora de voltar para casa ou 

para que se hospedem durante a semana, quando tiverem procedimentos diários.
Com a inauguração da Casa, os pacientes agora têm um local para descansarem e aguardarem 

a volta para casa em condições mais apropriadas e também para se alimentarem, já que a Casa oferece 
café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, quando necessário, que são preparados por uma pessoa 
contratada para cuidar do local.

Na Casa, que fica a cerca de 300 metros do Hospital do Câncer de Barretos, há dois quartos - um 
para homens e um para mulheres-com quatro camas cada; cozinha com fogão, mesa, armário, geladeira 
e utensílios domésticos; banheiro com cadeira de banho; sala com televisão e até mesmo uma cadeira de 
rodas para aqueles que têm dificuldades em se locomover; tudo doado pela sociedade itapolitana, a qual 
sempre se faz presente quando solicitada.

Parte dos alimentos está sendo doada por supermercados, quitandas e feirantes do município.
Para arrecadar dinheiro para a manutenção da casa, são distribuídos carnês. O valor varia entre 5 

e 20 reais, ficando a critério do colaborador o montante da doação.
A atual diretoria é formada por: Presidente: Herovaldo Leme; Vice-Presidente: Lucimara Aparecida 

Belizaro Barbui; 1º. Secretário: Wesley Henrique Chiconi; 2º. Secretário: Edson Aparecido Chiconi; 1º. 
Tesoureiro: Marta Regina Moreira da Cunha; 2º. Tesoureiro: Leonice Calçada.   

associaÇão itapolitaNa de edUcaÇão e assistêNcia - patrUlha mirim

A Associação Itapolitana de Educação e Assistência foi fundada no dia 04 de dezembro de 1978, 
portanto, há 33 anos. A professora  Yolanda Terezinha Santoro e a professora Zuleide Gomes Gonçalves 
foram convidadas a dar aulas aos jovens mirins. Terminada a gestão municipal, elas assumiram a direção 
da Patrulha Mirim e permanecem até hoje fazendo um trabalho voluntário.

Uma história de muita luta e muito esforço para atender aos jovens de nossa cidade. Passaram pela 
entidade cerca de três mil jovens e atualmente a Entidade, credenciada dentro da Lei do Menor Apren-

Casa da AVAPC na cidade de Barretos
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diz,  conta com 110 jovens atuando no mercado de 
trabalho da nossa cidade, como menores aprendizes 
e com todos os direitos trabalhistas.

Mantém um curso para formação de jovens 
aprendizes com 100 alunos que serão inseridos no 
mercado de trabalho.

Conta, ainda, com um curso de artesana-
to, aulas de teoria musical e aulas práticas de 
instrumentos musicais, visando à formação de 
uma banda.

Anualmente trabalha, em média, com 300 
adolescentes de ambos os sexos. 

 

acei - associaÇão comercial e empresarial de itápolis

 Com a finalidade de proporcionar informações jurídicas e fiscais, no dia 30 de março de 1946, 
um grupo de empresários se reuniu na Sede do Tiro de Guerra local, na Av. Florêncio Terra, 523, onde 

hoje funciona a Câmara Municipal, para a fundação 
da Associação do Comércio e Indústria de Itápolis.

 Estando todos de acordo, elegeram a sua 
primeira diretoria que ficou assim constituída: Pre-
sidente: Emílio Mucari (farmacêutico); Vice-Presi-
dente: Roberto Victorino Lalaina (comerciante); 1º 
Secretário: Belmiro Rondelli (comerciante); 2º Secre-
tário: Sócrates Castanheira (contador); 1º Tesoureiro: 
João Baptista Pisa (comerciante); 2º Tesoureiro: José 
Clemente Neto (madeireiro).

 No início, a Associação funcionou no pavi-
mento térreo do Sobradinho Dª Chiquinha, localiza-
do na Rua Barão do Rio Branco, ao lado da Igreja 
Matriz e que pertencia ao Dr. João Carlos Ferraro. 
Daí transferiu-se para o prédio nº. 703, da Av. Fran-
cisco Porto. Algum tempo depois, adquiriu sua Sede 

própria comprando do espólio do Dr. Valentim 
Gentil, o confortável prédio nº. 570, da Rua Ruy 
Barbosa, hoje Odilon Negrão, onde passou a pro-
mover as reuniões recreativas dos seus associados 
e da família itapolitana, com bailes, formaturas, 
conferências, entre outros.

 A Associação funciona atualmente no 
mesmo endereço, sofrendo algumas modificações 
para melhor se adequar às novas exigências das 
transformações administrativas e de lazer e conta 
com 233 empresas associadas, empresas essas do 
comércio, indústria e prestadores de serviços.

 A atual  diretoria está composta por:
· Presidente: Emerson Ferreira da Silva; 

Dª. Yolanda T. Santoro, agradecendo o apoio de todos 
no Show de Prêmios/2011, realizado pela Patrulha Mirim

Fundadores da Associação Comercial posam para foto em 
frente à sede do T.G.

Sede Social da ACEI
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· Vice Presidente: Roberto C. Micheletti Filho; 
· 1º Secretário: Silvana Mary Guirro Grassi;
· 2º Secretário: Rosa Marlene Ferreira; 
· 1º. Tesoureiro: Faustino José de Faria; 
· 2º. Tesoureiro: Maurílio Rufino
· Conselho Consultivo: Alessandro dos Santos, Eliana C. Ferreira Vicentim, Dagoberto José Re-

giane, Maurício Tucci Marconi, Mateus Fernandes e Celso Augusto Nigro Mazzo; 
· Conselho Fiscal: Ana Maria Vicentim, Demerval de Andrade e Luis Rouberval R. de Almeida;
· Diretor Social: João Brasil Bispo;
· Diretor de Patrimônio: Antonio Carlos Barbui;
· Suplentes: Renato Carlos Micheletti, Benedito Valdecir Marcelino   

siNdicato rUral de itápolis

O Sindicato Rural de Itápolis, localizado na Rua Odilon Negrão, nº. 586, foi fundado pela Lei nº. 
4.214, de 02 de março de 1.965, reconhecido pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social (MTPS), 
conforme Carta Sindical de 28 de maio de 1.965.

Sua fundação deve-se ao trabalho de inúmeros  agricultores itapolitanos de boa vontade, incentiva-
dos pelo alto espírito de sindicalismo do professor José Thiago; do Engenheiro Agrônomo, Dr. Armando 
Geraldo Santoro, entre outros, que não mediram esforços e em tudo colaboraram para a sua fundação. 

O Sindicato Rural de Itápolis, entidade sindical de primeiro grau, com sede e foro na cidade de 
Itápolis e base territorial no município de Itápolis, Estado de São Paulo, é constituído para fins de estudo, 
coordenação, defesa e representação legal  da categoria  econômica dos ramos da agropecuária e extra-
tivismo rural, independente da área explorada, 
incluindo a agroindústria no que se refere às 
atividades primárias, inspirando-se na solida-
riedade social, na livre iniciativa, no direito 
de propriedade, na economia de mercado, nos 
interesses do país. É filiado à Federação da 
Agricultura do Estado de São Paulo (FAESP).

O Sindicato possui sede própria, com 
amplas instalações para atendimento de seus 
associados: Auditório, Salão de Assembléias, 
Festas, Biblioteca, Convênio com diversas 
empresas, com privilégio aos seus associados.

O Sindicato presta, ainda, relevantes 
serviços e assistência aos seus associados, 
mantendo para isso, um Departamento Jurídico 
e um expediente geral com amplo atendimento, tais como Assistência  Jurídica, Agronômica, ICMS, ITR, 
Imposto de Renda, Despachante Policial, Serviços de Aposentadoria, RH - Recursos Humanos, Depar-
tamento de Pessoal, Acordo Coletivo de Trabalho, Dissídio Coletivo de Trabalho, Convenção Coletiva 
de Trabalho, entre outros.

Além da assistência aos seus filiados, mantém convênio com o SENAR-AR-SP (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural), visando a estimular a produção e garantir a comercialização dos produtos da 
agricultura familiar, bem como influenciar na economia do país, com aumento da produtividade e melhor 
abastecimento para os mercados de consumo. 

Linhas de Formação Profissional Rural: realização de cursos ministrados por  profissionais, to-
talmente gratuitos, inclusive com refeições, destacando cursos de Mecanização Agrícola; Operador de 

Sede do Sindicato Rural de Itápolis 
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Trator; Aplicador de Agrotóxicos, Atomizador e Barras; Inspeção de pragas e doenças na laranja. 
Linhas Promoção Social: destacando curso de alimentação e nutrição, com processamento artesanal 

de frutas, vegetais, carnes e outros.
Programa de Capacitação: programa de agricultura orgânica, cultivo de hortaliças, tomates e outros.
Programa Administração Rural: noções básicas de administração rural, empresarial e outros.
Missão Empresarial Rural: missão para visitação dos agricultores em Feiras Internacionais e Es-

taduais e realização do “Dia do Agricultor”.
Desde o início dos trabalhos, já foram capacitadas aproximadamente 12.000 (doze mil) pessoas, 

por intermédio do Sindicato Rural de Itápolis/FAESP/SENAR.
Desde a sua fundação, foram eleitos diversos presidentes:
- Dr. Anésio Ramos Covizzi, de 20/04/1.966 a 20/04/1.969; 
- Dr. Dante Compagno de 20/04/1.969 a 21/04/1.972; 
- Tarquínio Bellentani de 21/04/1.972 a 21/04/1.978; 
- Osmar Coletti de 21/04/1.978 a 10/04/1.978; 
- Dr. Armando Geraldo Santoro de 10/07/1.978 a 27/05/1.996; 
- José Diamacil Coletti de 27/05/1.996 a 27/05/2.002; 
- Valdir Butarello de 27/05/2.002 a 27/05/2.012. Atualmente, a entidade ainda é presidida pelo 

Sr. Valdir Buttarello.
Diretoria Atual:
Efetivo –Valdir Butarello, Antonio Ângelo Sgarbi e José Diamacil Coletti
Suplentes: 
Clóvis Ramos Romanini, Lucilo Salvador Micheletti, Palmiro Malosso
Conselho Fiscal:
Alcides Lino Romanini, Dionísio Bonfante Neto e Jair Cezar Sala
Suplentes:
Nivaldo Donisete Pastrello, Armando Geraldo Santoro, Paulo Roberto Puzzi
Delegados Representantes:
Efetivos: Luiz Antonio da Cunha e Dirceu José Coletti
Suplente: José Roberto Burgarelli e Douglas Donisete Maester 
As grandes  conquistas somente aparecem após árduas e incansáveis batalhas, sendo que a timidez 

do início houve que redundar na grandeza do propósito, mormente quando a questão primordial envolve 
pessoas dotadas do bom senso e da respeitabilidade aos ordenamentos vigentes(agricultores). No entanto, 
esse sindicato, dentro dessa linha de conduta, está apto e hábil a defender e sempre interferir, visando a 
desempenhar suas funções, tanto em prol da entidade que representa, quanto da coletividade, mantendo 
destarte, as convicções de seus idealizadores: confiança, trabalho, honestidade e, acima de tudo, respeito 
às leis, basilares para atingir seus objetivos. 

Tudo se realizou graças à colaboração dos contribuintes da classe.

siNdicato dos servidores púBlicos mUNicipais de itápolis

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itápolis foi fundado em setembro de 1991, 
quando foi eleita a 1ª. Diretoria, da qual foi Presidente um de seus fundadores: Faustino Izildo de Oliveira.

O Sindicato foi criado com a finalidade de prestar atendimento e assistência administrativa e ju-
rídica a todos os servidores diretos e indiretos da Administração Municipal.

No segundo ano de mandato, em 1994, foi empossada uma nova Diretoria, continuando o mesmo 
Presidente, Faustino Izildo de Oliveira. Neste período, muitos fatos aconteceram, inclusive uma greve 
que paralisou toda a categoria, pois o prefeito da época deixou de fornecer cesta básica durante 5 meses.

Em 1999, foi empossada uma nova Diretoria, tendo como Presidente José Eduardo dos Santos 
Motta. Na época, a sede do Sindicato era no antigo Mercado Municipal.
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De 2003 a 2007, foi eleito para Presidente, 

Benedito Dias e sua sede foi para a Av. Romeu Do-
mício Marconi, nº. 1588, no Jardim Vitória.

No dia 23 de abril de 2011, foi eleita uma 
nova Diretoria, continuando presidente o Sr. Benedi-
to Dias sendo que agora tem diretores que pertencem 
a todas as categorias dos Servidores Públicos. Sua 
sede foi transferida para a Av. Presidente Valentim 
Gentil, nº. 319-Centro.

Entre as principais conquistas há de se 
destacar:

· Extensão de base para Tabatinga;
· Redução da jornada de trabalho de 44 para 

40 horas semanais;
· Abono salarial mensal;
· Gratificação;
· Mudança de Cesta Básica para Ticket Alimentação para os Servidores Públicos, sendo um dos 

maiores da região;
· Fundo de reserva: 14º. salário;
· Uniforme para todos os Funcionários Públicos;
· Adicional de Insalubridade e Periculosidade através de ação judicial;
·  Horas Extras = 100%;
· D.S.R - Descanso Semanal Remunerado; 
· Plano de Carreira do Magistério;
· Aumento salarial
 Durante esses anos, o Sindicato trouxe para Itápolis cursos profissionalizantes para a categoria 

e também para a população de Itápolis, entre eles, Operador de Caldeira, Operador de Empilhadeira, 
Auxiliar Administrativo, Informática, Som Automotivo, Secretário Executivo. Umas das metas priori-
tárias do Sindicato é o Plano de Saúde para todos os Funcionários Públicos; além do Plano de Carreira 
e o 15º. Salário.

siNdicato dos traBalhadores rUrais de itápolis

O Sindicato dos Empregados Rurais de Itápolis foi fundado no dia 20 de outubro de 1987. Apesar de ser um 
município com a economia baseada na agricultura, na época, Itápolis não possuía um Sindicato que representasse 
a categoria. Após uma greve nacional promovida pela CUT (Central Única dos Trabalhadores) em agosto, os 
então trabalhadores rurais Avelino Antonio da Cunha, Antonio Boava, Mario Roque Nanetti e Sebastião Pereira 
Braga, engajados na luta pelos direitos dos trabalhadores rurais, se uniram para fundar o Sindicato.

A Assembléia de fundação foi realizada no dia 20 de outubro de 1987, no Ginásio de Esportes de Itápolis.
O Sindicato foi montado, mas só veio a ser reconhecido pelo Ministério do Trabalho em março de 

1988. Também não contava com a adesão de quase nenhum sócio e com isso, não havia arrecadação. A 
infraestrutura para a realização dos serviços como telefone, máquina de escrever e outros foi emprestada.

Em 1989, o Sindicato dos Empregados Rurais de Itápolis liderou sua primeira greve no município, 
reivindicando aumento do salário e melhores condições de trabalho para a categoria. A paralisação durou 
10 dias com conquistas para os trabalhadores.

No ano de 1990, a diretoria do Sindicato fundou o Sindicato dos Servidores Públicos de Itápolis, 
que teve como presidente o fiscal Faustino Izildo de Oliveira (Pelé).

Em 1992, liderou uma greve que teve adesão de 16 cidades da região. Após 20 dias, os traba-

Sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
 de Itápolis
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lhadores tiveram suas reivindicações atendidas 
e voltaram ao trabalho.

No ano de 1993, o Sindicato dos Empre-
gados Rurais liderou a primeira e única greve dos 
funcionários públicos de Itápolis. Os funcionários 
reivindicavam a devolução do benefício da ‘cesta 
básica’ que foi “cortado” pelo prefeito da época.

Várias greves foram lideradas ou conta1ram 
com a participação do Sindicato de Itápolis, como 
as greves dos metalúrgicos de São Carlos, Cam-
pinas e Limeira; greve dos sapateiros de Franca, 
greve dos bancários, entre outras.

De dentro do Sindicato nasceu a COAGRO-
SOL – Cooperativa dos Agricultores Solidários de 
Itápolis.

loJa maÇÔNica “dr. João carlos ferraro”

No dia 21 de Abril de 1.978, às 10,00 horas, por iniciativa do itapolitano Romeu Bonini, na sede 
da Empresa Triângulo Alimentos Ltda., localizada na Avenida José de Barros Ribeiro, 168, fundou-se 
uma Loja Maçônica com a presença de Maçons vindos de várias partes do País, que recebeu o nome de 
ARLS Loja Maçônica Dr. João Carlos Ferraro, em homenagem a um político que foi Vereador e Prefeito 
de Itápolis. 

Seu primeiro Presidente foi Romeu Bo-
nini, o idealizador do retorno da Maçonaria a  
Itápolis. A ele seguiram-se, na sequência, Ayr-
ton Poletti, Romeu Bonini, Rubens José Lutaif 
Guzzo, Armando Geraldo Santoro, Luiz Carlos 
Boralli (Ziza), Osvaldo Stéfano Casullo, Bene-
dito Braz Aparecido de Oliveira, Celso Augusto 
Nigro Mazzo, Zoroastro Bellato Maciel, Luiz 
Antonio Pereira (Riva), Almeida Galan, Danilo 
Valentim Miqueletti (Pingo), Eloisio Arones Dal 
Rovere e, atualmente, Jorge Henrique Mello do 
Amaral.

O reinício das atividades da Maçonaria 
em Itápolis foi com a iniciação do itapolitano 
Romeu Bonini, no ano de 1972, pois estava neste 
Maçom, o sonho que se fez realidade, que era reiniciar os trabalhos maçônicos desta cidade, uma vez 
que as duas Lojas Maçônicas que foram fundadas no ano de 1905, abateram colunas por volta de 1920.

As primeiras reuniões da Loja Maçônica continuaram a ser realizadas nas dependências da Triângulo 
Alimentos Ltda, durante cerca de dois anos, ajudados  pelos Irmãos da Loja Maçônica Líbero Badaró, de 
Taquaritinga-SP. Em seguida, passou a efetuar as Reuniões na Chácara do Maçom Ricardo D´Agostini, 
donde se mudou para a Rua Odilon Negrão, 1.084, depois mudou-se definitivamente para o local onde 
se acha erigido o seu Templo, na Avenida Capitão Venâncio de Oliveira Machado, 1.401, Vila Santos.

Em 22 de Abril de 1979, no Templo da ARLS Líbero Badaró, na cidade de Taquaritinga-SP, foi 
entregue a “Carta Constitutiva” da Loja Dr. João Carlos Ferraro e na mesma ocasião, foi empossada a 
primeira Diretoria, tendo como Presidente, Romeu Bonini; 

Sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itápolis

Fachada da Loja Maçônica Dr. João Carlos Ferraro
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· 1º Vice-Presidente: Ayrton Poletti; 
· 2º Vice-Presidente: Aristides José Cavicchiolli; 
· Orador: Adolfo Lemes Giglioli; 
· Secretário: Francisco Deolindo Loscilento; 
· Tesoureiro: Rodrigo Molina Junior; 
· Chanceler: Jannes Francisco de Mello; 
· Mestre de Cerimônias: Ângelo Constantino Guzzo; 
· Hospitaleiro: Pedro Bianchi;
· Cobridor: Alípio Henriques.
 Por força da Lei Municipal nº. 1.097 de 19 de Setembro de 1983, a Municipalidade doou à ARLS 

Dr. João Carlos Ferraro o terreno onde se acha edificado o Templo Maçônico. No dia 16 de Dezembro de 
1983, era assinada a Escritura de Doação do Terreno para a construção do Templo da Loja.  Em outubro 
de 1985 foi lançada a Pedra Fundamental da construção de Sede da Loja.

Em 22 de Abril de 1986, como parte das 
comemorações do 8º. Aniversário de fundação da 
Loja, aconteceu a inauguração de sua sede pró-
pria e, no evento, se fizeram presentes várias Au-
toridades Maçônicas.  Em 17 de Abril de 1988, 
data em que se comemorou o 10º Aniversário de 
Fundação da Loja, os membros Fundadores da 
Oficina foram homenageados com Diploma de 
Agradecimento e Medalha.

Em acontecimento inédito para Itápolis, 
realizou-se no dia 10 de Março de 1990, nas 
dependências da Loja Maçônica Dr. João Carlos 
Ferraro, Sessão da Poderosa Assembléia Esta-
dual Legislativa do Grande Oriente de São Paulo, 
onde estiveram presentes ao ato, importantes 
figuras maçônicas.

Em 29 de Maio de 1999, foi feita a “Sa-
gração” do Templo da Loja com a presença do 
Soberano Grão-Mestre Geral do GOB, Fran-
cisco Murilo Pinto, do Grão-Mestre Estadual 
do GOSP, Romeu Bonini e suas respectivas 
comitivas. Nessa ocasião, Itápolis transformou-
se então, na Sede da Maçonaria Brasileira com 
a presença das Autoridades do Poder Central 
de Brasília e de São Paulo. Na mesma ocasião, 
inaugurou-se a Biblioteca homenageando Os-
valdo Stéfano Casullo. 

A Loja Maçônica Dr. João Carlos Ferraro 
recebeu o título de “Benfeitora”, em 03 de Abril 
de 2003, através do Processo 0327/03 e do Ato 
3743 de 03.04.2003, passando então a ser cha-
mada de Augusta e Respeitável Loja Simbólica 
e Benfeitora Dr. João Carlos Ferraro.

Merece um destaque especial a existência do Memorial Maçônico “Comendador Romeu Bonini”, 
inaugurado em 11 de Novembro de 2006. Nele estão contidos a Biblioteca Osvaldo Stéfano Casullo e 
a Hemeroteca Edmundo Massari.

A  Loja Maçônica  alberga, também, a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, atualmente tendo 
como Presidente Elaine Teresinha Fornaciari Martelli; o Bethel das Filhas de Jó nº. 16 “Encanto e Sa-
bedoria”, instalado em 21 de junho de 2008; o Capítulo “Responsabilidade e Saber” nº. 431, da Ordem 

Biblioteca Osvaldo Stéfano Casulo

Vista Parcial de uma das salas do Memorial Romeu Bonini
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DeMolay, fundado em 20 de Novembro de 1999 e instalado em 24 de Junho de 2000 e a Ordem dos Es-
cudeiros da Távola Redonda “Responsabilidade e Saber” nº. 431, instalado em 15 de Novembro de 2007.

Merecem ser destacadas as várias campanhas sociais lideradas por essas Entidades tais como: 
“Leve um sorriso a uma Criança”, que antecede aos festejos natalinos e que chega a reunir cerca de 7.000 
(sete mil) pessoas no Ginásio de Esportes da Prefeitura com farta distribuição de doces, sorvetes, sucos, 
sanduíches, bonecas, carrinhos e sorteio de cerca de 200 (duzentas) bicicletas; “Campanha de Ovos de 
Páscoa”, na qual são distribuídos nas Escolas Públicas, Creche, Asilo, APAE e em outros locais. 

Houve participação acentuada na Campanha para “Doação de Medula Óssea”ao Hospital do Câncer 
de Barretos, que causou grande surpresa ao próprio pessoal do Hospital, pelo grande sucesso alcançado com 
o número de doadores que foram cadastrados pelo DeMolays (mais de 4.600), superando cidades maiores.

Está em andamento o “Projeto Grão” cuja finalidade é a Assistência para as mulheres grávidas, 
com o apoio da Triângulo Alimentos Ltda. e da Maçonaria.

lioNs clUBe de itápolis

Observando que, na região, apenas a cidade de Itápolis, não possuía um clube leonístico, o Lions 
Clube de Borborema, através de seu presidente, 
Dr. José Ferraz de Arruda e de toda a diretoria, 
desenvolveram esforços, apadrinharam e dotaram 
nossa cidade dessa importante entidade.

Assim, no dia 10 de abril de 1975, foi 
instalado o Lions Clube de Itápolis e assim consti-
tuída a sua primeira diretoria: Presidente: Anésio 
Aparecido dos Santos; 1º. Vice Presidente, Laerte 
Dante Biazotti; 2º. Vice Presidente, Dr. Orozimbo 
Theodoro do Amaral; 3º. Vice Presidente, Valsir 
Alexandrino, 1º. Secretário, Waldomiro Fortuna; 
2º. Secretário, Paulo Compagno Rodrigues; 1º. 
Tesoureiro, Antonio Colombo; 2º. Tesoureiro, 
Marcos Gratão. Nesse dia, Itápolis ganhou mais 
uma entidade altamente laboriosa nos problemas 
sociais e humanitários. 

A reunião de instalação foi realizada no Clube de Campo de Itápolis e, logo após, foi servido um 
banquete para os convidados.

Estiveram presentes na reunião, o MM. Juiz de Direito, Dr. Jô Tatsumi; Carlos Antonio Dultra, 
Prefeito Municipal; Dr. Emílio Salim Haddad, Presidente da Câmara; além do Governador do Distrito, Sr. 
Custódio Fernandes, que em seu discurso falou sobre as origens e finalidades do Lions aos representantes 
de vários Lions Clube da região e da imprensa de Itápolis, Novo Horizonte, Borborema e Araraquara. 
Também se fizeram presentes familiares e amigos dos “leões” itapolitanos.

A atual diretoria, 2012-2013, que tomou posse no dia 26 de junho de 2012, tem como Presidente, 
a primeira mulher presidindo o Clube, a Srª. Heloísa Calsen Alexandrino.

Relação dos Presidentes do Lions Clube de Itápolis:
-Anésio Aparecido dos Santos – 1975-1976
-Valentim Zanetti – 1976-1977
-Marcos Gratão – 1977-1978
-Lucilo Aparecido Inácio – 1978-1979
-Valsir Alexandrino – 1979-1980
-José Gonçalves – 1980-1981
-Plínio Próspero – 1981-1982
-José Antonio Pavan – 1982-1983

Posse da Diretoria 2012-2013
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-Geraldo Moreira Santos - 1983-1984
-Benedito Silva – 1984-1985
-Carlos Antonio Rodrigues – 1985-1986
-Vanderley A. Manginelli – 1986-1987 
-Francisco Marcos Ferrarezzi – 1987-1988
-Michelangelo A. Mortati – 1988-1989
-Ernani José Cyrino Mercaldi – 1989-1990
-José Domingos Rinaldi – 1990-1991
-Valsir Alexandrino – 1991-1992
-Lucilo Aparecido Inácio – 1992-1993
-José Maria Lopes – 1994-1995
-Acácio Batista da Silveira – 1995-1996
-Valdomiro Pisanelli – 1996-1997
-Nivaldo Guirro – 1997-1998
-Ernani José Cyrino Mercaldi – 1998-1999
-Valentim Zanetti – 1999-2000
-José Torres Filho – 2000-2001
-Acácio Batista da Silveira -2001-2002
-Valdomiro Pisanelli – 2002-2003
-Lodair Antonio Martelli – 2003-2004
-José Antonio Avelino – 2004-2005
-Edélcio Adolfo de Oliveira – 2005-2007
-José Torres Filho – 2007-2008
-Lodair Antonio Martelli – 2008-2009
-Luís Ricardo Vicente – 2009-2010
-Vilmar Donisete Calça – 2010-2011
-Edélcio Adolfo de Oliveira – 2011-2012
-Heloísa Calsen Alexandrino – 2012-2013

rotarY clUBe de itápolis
 

Rotary, do Latim: que roda. O símbolo é uma roda dentada da indústria.
Os Rotarys são agrupados em associações internacionais e têm um ideal elevado de probidade, de 

lealdade, de confiança, de solidariedade e são mantidos pelos sócios.
No Clube Rotário cada profissão é representada por um só membro, conforme estabelece o estatuto.
O Rotary Clube de Itápolis foi fundado no dia  1º de abril de 1962 e 27 homens compõem o quadro de 

sócios fundadores. Recebeu a sua Carta Constitutiva no dia 24 de maio de 1963, tendo como Clube-Padrinho 
o Rotary Clube de Taquaritinga. Realizou sua primeira reunião nos salões da Rádio Difusora de Itápolis.

Juntamente com o Rotary Clube, também estão em plena atividade: a “Casa da Amizade” que é 
composta pelas esposas dos rotarianos, 
atualmente presidida por Cleusa Terezi-
nha Fanelli Silvério; o “Rotaract Clube” 
formado por jovens de 18 a 30 anos, 
tendo como Presidente Ana Carolina 
Zelli e o “Interact Clube”, formado por 
jovens de 12 a 18, sendo seu Presidente 
Rodrigo Laoz, que unidos pelo mesmo 
ideal sempre estão em sintonia quando são 
necessários na execução de alguma tarefa 
que visa ao bem estar da população, parti-
cipando ativamente de várias campanhas 
beneficentes.

A sua Sede está localizada na Av. 
Cap. Venâncio de Oliveira Machado, 1371, 

Heloísa Calsen Alexandrino, a primeira mulher a 
presidir o Lions Clube de Itápolis

Sede do Rotary Clube de Itápolis

Lions Clube participando dos festejos comemorativos do 
114°. Aniversário de Itápolis, realizados no Ginásio de 

Esportes
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cuja pedra fundamental foi lançada no dia 6 de setembro de 1998 e teve sua inauguração no dia 27 de 
Abril de 1996.

A atual diretoria é composta por: Presidente: Antonio Carlos Silvério; 1º. Vice-Presidente: Márcio 
Fernando Florido; 1º. Secretário: Márcio Fernando Florido; 2º. Secretário: Wagner Gallo; Tesoureiro: 
Clacir  Bacci; 1º. Protocolo: Wagner Gallo; 2º. Protocolo: Haroldo Calça.

Presidentes
José Antonio Trevisan    1962/1963
Ari Coelho     1963/1964
Luiz Antônio Monteiro   1964/1965
Emílio Salim Haddad    1965/1966
Belmiro Rondelli    1966/1967
Dante Campagno    1967/1968
Hassib Abdul Nour    1968/1969
Anésio Borghi Covizzi   1969/1970
Nilson Antônio Tarallo   1970/1971
Abib Mucari     1971/1972
Octavio Zagatti                 1972/1973 1992/1993
Tufik Lutaif                             1973/1974 1981/1982
Domingos Pires    1974/1975
Waldemar Tombi    1975/1976
Romeu Marconi Filho    1976/1977
Oldemar Domingos Trazzi   1977/1978
José Gomes de Castro    1978/1979
José Américo Galbiatti               1979/1980 1994/1995
José Silveira Lapenta     1980/1981
Walter Jaime Ignácio                 1982/1983 1993/1994
Gilberto Janes     1983/1984
José Alberto Roberti    1984/1985
Wagner Luis C. de Campos   1985/1986
Carlos Antônio Dultra                1986/1987 1987/1988
Antônio Carlos Araújo               1988/1989 1989/1990
Vanderley João Demundo   1990/1991

Posse da Diretoria do Rotary Clube de Itápolis 2012/2013. Da esquerda para a direita: Glauco Filadelfio, Clacir Bacci, 
Antonio Carlos Silvério, Wagner Gallo, Nivaldo Ferraro, Valdecir Fernandes e Luciano Martins Cogo.
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Ubirajara de Campos Garcez    1991/1992
Francisco Gonçalves Filho     1995/1996 1996/1997
Luiz Euzébio Poloto    1997/1998
Arthur F. Vieira Monteira   1998/1999
Rodolfo Valentim Silva   1999/2000
Clacir Bacci     2000/2001
Sidinei Canova     2001/2002
Agnaldo Olair de Freitas   2002/2003
Marcos Roberto Romanini   2003/2004
Fábio Henrique Sartori Mendonça  2004/2005
Sylvio Francischetti Filho   2005/2006
Gisele Cogo Buttarello   2006/2007
Nilton Pacola     2007/2008
Rosa Maria Ellero Zuliani   2008/2009
Valdecir Fernandes    2009/2010
Wagner Gallo                            2010/2011 2011/2012
Antonio Carlos Silvério   2012/2013

oaB (ordem dos advoGados do Brasil) – 23ª sUBsecÇão

A Ordem dos Advogados do Brasil, criada em 1930, é uma das instituições mais importantes e 
representativas do país. 

Em Itápolis, a 23ª. Subsecção da OAB foi criada em 1933, três anos após o surgimento da própria 
OAB, através do Decreto nº. 19.408, de 18 de novembro de 1930, que sacramenta a criação, portanto, a 
subsecção é uma das mais antigas e uma das primeiras do Estado de São Paulo. O Dr. Valentim Salvador 
Gentil a presidia e a subsecção abrangia os advogados inscritos nos municípios de Ibitinga e Novo Horizonte.

A partir da década de 1980, a subsecção de Itápolis iniciou um gradativo e importante processo 
de aparelhamento  e efetiva profissionalização da entidade com contratação de funcionários, implantan-
do ciclo de palestras e constante estímulo aos 
advogados, para que, na sua representação pro-
fissional, defendam firmemente seus direitos e 
prerrogativas, ao mesmo tempo em que solicita 
a atenção aos seus deveres.

Na Subsecção de Itápolis, há a atuação 
importante das Comissões: Assistência Judiciá-
ria, Assuntos Legislativos, Vara do Trabalho, 
Defesa do Consumidor e de Cultura e Eventos, a 
qual é encarregada de organizar e promover reu-
niões de confraternização, encontros, palestras 
e debates de assuntos de interesse da sociedade, 
além de participar de eventos beneficentes.

A 23ª Subsecção está instalada na Casa 
do Advogado, na Rua Pe. Tarallo, 832 e o atual 
presidente da entidade é o Dr. Edmar Perusso.

aeaai - associaÇão dos eNGeNheiros, arqUitetos e aGrÔNomos de itápolis

No dia primeiro de agosto de 1988, nas dependências do Centro Cultural de Itápolis, sob a presidência 
do Engº Homero de Carvalho Santarelli, reuniram-se os engenheiros: André Puccini, Antonio Carlos 
Beneventi, Antonio D. Malosso, Antonio Falavigna, Armando Brunelli Jr., Carlos Coletti, Carlos R. Malosso, 
Cícero A. Massari, Celso Rodrigues, Clóvis Mancinelli, Danilo Dal Rovere, Edson Romanini, Eduardo 
G. Santarelli, Eloi Amoroso Galvão, Emílio Abdul Nour, Ernesto Martoni Jr., Euclésio Guirro, Fernando 
Puccini, Fernando Tarallo, Homero de Carvalho Santarelli, Irani Monclair Biazotti, José Eduardo Pedro, 
Laércio Mauro Santoro Biazotti, Luzia Ap. Branco Peres, Marcos J. Martoni, Nilton S. Dal Rovere, Odair 

Casa do Advogado situada na Rua Pe. Tarallo, 832
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A. Curioni, Rodolfo Coletti, Rogério Venturinelli, 
Samir Abdul Nour, Santoro Biazotti, Sérgio A. 
Tarallo, Sérgio R. Calça, Sérgio R. Mercaldi, Sérgio 
Raul Romanini e Ubiratã Correa a fim de decidirem 
sobre a fundação de uma Associação que agregasse 
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Itápolis.

Consultados, os presentes aprovaram por 
unanimidade tal proposta. Posta em discussão a escolha 
de nome, essa se deu a favor do nome dado pelo 
Engº Sérgio A. Tarallo: Associação dos Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos de Itápolis.

No dia oito do mesmo mês, em Assembléia 
Geral, após leitura e aprovação do Estatuto da 
entidade, foi realizada a eleição, por escrutínio 
secreto, com cédulas contendo nomes de candidatos, mas que poderiam ser acrescidos outros nas linhas 
em branco abaixo das mesmas.

Terminada a votação dos trinta e cinco associados presentes, a apuração chegou ao seguinte 
resultado: Presidente, Homero de Carvalho Santarelli; Vice Presidente, Armando Brunelli Jr.; 1º Secretário, 
Clóvis Mancinelli; 2º Secretário, Irani Monclair Biazotti; 1º Tesoureiro, Emílio Abdul Nour; 2º Tesoureiro, 
Celso Rodrigues; Diretor Social, Sérgio Roberto Calça, os quais foram empossados no mesmo ato, cujo 
mandato seria encerrado em dezembro do mesmo ano.

No dia dois de dezembro de 2010, em Assembléia Geral Extraordinária, realizada no Salão dos 
Eucaliptos, no Clube de Campo de Itápolis, os associados elegeram a Chapa “Nova Ação” tendo como 
Presidente, a Arquiteta Gislaine Cardilli Polaco; Vice Presidente, o Engenheiro Agrônomo Laudinei 
José Romanini; Secretário, o Engenheiro Civil Willian César Martoni Benini; Tesoureiro, o Engenheiro 
Eletricista Luís Alberto Pinheiro.

Também foram nomeados o Engenheiro Eletricista Luís Alberto Pinheiro como Representante da Câmara 
de Engenharia Elétrica do CREA-SP e como Suplente, o Engenheiro Eletricista Antônio Carlos Beneventi.
Essa diretoria estará à frente da Associação durante o Triênio 2011-2012-2013.

secretaria de deseNvolvimeNto social

A Secretaria de Desenvolvimento Social foi criada em decorrência da necessidade de sistema-
tizar atendimento técnico para as famílias em situação de vulnerabilidade social. Faz parte da estrutura 
administrativa da Prefeitura Municipal de Itápolis, assegurando às pessoas e famílias, os direitos sociais 
garantidos pela Lei Orgânica da Assistência Social. 

 Inicialmente, fazia parte da Diretoria de Educação, Cultura, Saúde e Promoção Social (Lei nº. 701 
de 24/09/1974). Em 20/02/1978, essa Diretoria foi desmembrada através da Lei nº. 852, de 20/02/1978 
e passou a ser Diretoria de Saúde e Promoção Social. Somente através da Lei nº. 1296, de 13/01/1988, 
ocorreu o desmembramento entre a Secretaria de Saúde e a de Promoção Social.

A Lei nº. 2688, de 29/06/2010 reorganiza a estrutura administrativa municipal e esta passa a ser 
Secretaria de Desenvolvimento Social.

O atendimento é realizado através de políticas públicas municipais, estaduais e federais, nas áreas 
de assistência social, saúde, habitação, jurídica, educacional e geração de emprego e renda.

A Secretaria conta atualmente com 8 assistentes sociais, sendo quatro lotadas na Secretaria (uma desen-
volve função de Secretária) e quatro no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS (uma desenvolve 
função de Coordenadora), o qual tem como objetivo prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento 
de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população 
que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário 
ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ou fragilização de vínculos afetivos - relacionais e de 
pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras).

Estão sob a responsabilidade da Secretaria os Conselhos: 
-Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS, criado pelo Decreto nº. 3.921, de 12 de 

fevereiro de 2009;

A Presidente Gislaine Polaco Cardilli, associados e 
profissionais da área na Confraternização de Natal/2011
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-Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, criado pelo Decreto nº. 3.822, de 12 
de fevereiro de 2009; 

-Conselho de Controle Social do Programa 
Bolsa Família, criado pelo Decreto nº. 3.897, de 23 de 
novembro de 2009;

-Conselho Municipal do Idoso, criado pela Lei 
nº. 1.819, de 05/08/1988.

A Secretaria é responsável pela execução de 
vários projetos de benefícios:

-Benefício de Prestação Continuada; o BPC 
corresponde à garantia de um salário mínimo à pes-

soa portadora de deficiência, independente da idade e 
ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, que comprove não possuir meios de prover a própria 
manutenção e nem de tê-la provida por sua família;

-Programa Bolsa Família: é um benefício de transferência direta de renda às famílias em situação 
de pobreza e extrema pobreza, contribuindo para o seu desenvolvimento. 

-Renda Cidadã: tem como objetivo beneficiar famílias em situação de risco social, residentes 
em bolsões de pobreza, com apoio financeiro mensal de R$ 60,00, associado a ações que possibilitem 
melhoria de qualidade de vida;

-Ação Jovem: é um projeto de transferência de renda aos jovens na faixa etária de 15 a 24 anos 
como incentivo à conclusão do Ensino Médio. São jovens que estão em situação de vulnerabilidade social, 
pertencentes às famílias de renda familiar de até ½ salário mínimo per capita.

-Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF: que promove ações de proteção 
social de caráter preventivo junto a famílias em situação de risco e vulnerabilidade social que visam ao 
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários por meio de ações socioeducativas, acesso à rede 
de serviços, garantia de direitos, desenvolvimento de potencialidades e participação no meio social.

-Plantão Social da Rede de Proteção Básica e Especial: que oferece atendimento ás necessidades 
de emergências.

-Núcleo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 0 a 6 anos e família: resumime em ações 
de fortalecimento da convivência familiar e comunitária através da integração criança/família visando 
à prevenção de situações de risco social através de atividades lúdicas, culturais e discussões reflexivas.

-Núcleo de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Idosos: é um serviço de proteção social, 
convivência e fortalecimento de vínculos aos idosos com idade igual ou superior a 60 anos em situação 
de vulnerabilidade e risco social. 

-Gestão Benefícios Eventuais, cujo objetivo é garantir, em caráter suplementar e provisório, às famílias 
em situação de vulnerabilidade por ocasião do nascimento, morte ou de situação de emergência ou calamidade 
pública, o direito a benefícios eventuais (Regulamentada pela Lei municipal nº. 2.701, de 24 de agosto de 2010).

-Gestão Viva Leite, um programa estadual de distribuição gratuita de leite pasteurizado, com teor 
de gordura mínimo e alto valor nutricional.

-Oficinas de Capacitação e Inclusão Produtiva, cuja oficina promove a capacitação profissional 
tendo em vista a inserção no mercado de trabalho e a geração de renda.

-Curso de Gestante, que visa a fornecer informações e orientações sobre a gestação, o parto, o 
bebê e a amamentação para, preventivamente, diminuir 
dúvidas e ansiedades comuns neste período.

-Programa Municipal de Assistência ao Menor 
Infrator, o qual tem por finalidade prover atenção socioas-
sistencial e acompanhamento aos adolescentes e jovens em 
cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, 
de Liberdade Assistida/Prestação de Serviços à Comunidade, 
determinadas judicialmente.

Oficinas de Capacitação e Inclusão Produtiva: cujas 
oficinas promovem a capacitação profissional tendo em 
vista a inserção no mercado de trabalho e geração de renda.
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