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ExpedienteExpediente

PORTARIASPORTARIAS
PORTARIA Nº 098/2022

 ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das 
atribuições legais que lhe são conferidas,

 Considerando a Lei nº 13.019/2014 – Marco Regulatório das Organiza-
ções da Sociedade Civil que estabelece o regime jurídico das parcerias entre 
a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de 
mútua cooperação, para a consecução de fi nalidades de interesse público e 
recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente esta-
belecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, fomento 
ou acordos de cooperação;

 Considerando o art. 2º, inciso VI da mesma lei, onde coloca a neces-
sidade de nomear o agente público que será responsável pela gestão dessas 
parcerias;

 RESOLVE:

Art. 1º NOMEAR  a Sra. SARA REGINA DE SOUZA LIMA, Diretora do Depar-
tamento Municipal de Desenvolvimento Social, para GESTORA das parcerias 
celebradas por meio de termo de colaboração, termo de fomento ou em acor-
dos de cooperação do Departamento Municipal do Desenvolvimento Social.

Art. 2º  São obrigações do gestor:
a)  Acompanhar e fi scalizar a execução das parcerias;
b)  Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que com-
prometem ou possam comprometer as atividades ou metas das parcerias e de 
indícios de irregularidades na gestão de recursos; bem como as providências 
adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
c) Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às 
atividades de monitoramento e avaliação para que os responsáveis pela ela-
boração do relatório técnico de monitoramento e avaliação, exerçam as suas 
atribuições.

Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 01 de julho de 2022.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

Registrada e publicada na Prefeitura em 01/07/2022

LEISLEIS
L E I Nº 2.224 DE 12 DE AGOSTO DE 2022
"INSTITUI O PROGRAMA BOLSA-ATLETA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS."
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO, no exercício das atribuições 
legais que lhe são conferidas;

                               Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a 
seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Programa Bolsa-Atleta para apoiar fi nanceiramente 
atletas e/ou paratletas amadores, que, representem o Município de Alumínio em 
competições esportivas regionais, estaduais, nacionais e internacionais.
§ 1º. O Programa Bolsa-Atleta atenderá às modalidades contempladas nas po-
líticas estadual e nacional de esportes, prioritariamente, àquelas referendadas 
por histórico de resultados e situação nos rankings regional, estadual, nacional 
ou internacional da respectiva categoria.
§ 2º. Terá direito ao programa atletas e paratletas que mesmo não represen-
tando o município ou que não tenham participado de competições municipais 
comprovem que necessitam de ajuda fi nanceira para atuar em clubes e entida-
des fora do município, ainda que haja a modalidade esportiva no município.”
Art. 2º Compete ao Município, através de programas de incentivo ao esporte, 
conceder o benefício pecuniário aos atletas e/ou paratletas amadores, cujos 
valores serão fi xados e corrigidos anualmente por decreto, que, poderão ser 
debitados mensalmente ou eventualmente, condicionados à natureza do projeto 
ou da categoria.
Parágrafo único. A Bolsa-Atleta poderá ser concedida em caráter individual ao 
atleta e/ou paratleta amador pelo prazo que perdurar a preparação e a realiza-
ção das competições esportivas ou apenas para quitação de despesa eventual.
Art. 3º São categorias da Bolsa-Atleta:
I - Estudantil: concedida exclusivamente aos atletas estudantes regularmente 
matriculados em instituições de ensino, públicas e/ou privadas, competidores 
dos jogos escolares e/ou universitários;

II - Estadual: concedida aos atletas participantes de competições esportivas 
ofi ciais promovidas pelas instituições que compõem o Sistema Nacional do 
Desporto e/ou Jogos Ofi ciais do Estado de São Paulo;
III - Nacional: concedida aos atletas participantes de competições esportivas 
ofi ciais nacionais, promovidas pelas instituições que compõem o Sistema Na-
cional do Desporto;
IV - Internacional: concedida aos atletas participantes competições esportivas 
internacionais;
V - Olímpica e paraolímpica: concedida aos atletas participantes de jogos olím-
picos e paraolímpicos.
Art. 4º Para a concessão da Bolsa-Atleta, o atleta e/ou paratleta deverá compro-
var que preenche cumulativamente os seguintes requisitos:
I - ter no mínimo 8 (oito) anos de idade;
II - estar vinculado a alguma entidade de prática desportiva ou fi liado à Associa-
ção ou Liga Municipal Amadora da categoria e, na ausência desta, na Fede-
ração Paulista da categoria, exceto os atletas que pleitearem a Bolsa-Atleta 
Estudantil;
III - estar em plena atividade desportiva;
IV - não receber remuneração de entidade de prática desportiva;
V - ter participado de competição esportiva em âmbito municipal e, na ausência 
desta, ter participado de competições regionais, estaduais ou internacionais;
VI - anuência dos responsáveis pelas crianças e adolescentes que aderirem ao 
Programa;
VII - participar, obrigatoriamente, de entrevista promovida pela comissão gesto-
ra do Programa Bolsa-Atleta;
VIII - comprometer-se a representar o Município, em sua modalidade e cate-
goria, em competições ofi ciais e eventos promovidos por entidades privadas, 
sempre que convocado pelo Departamento de Esporte e Lazer;
IX - não estar cumprindo qualquer tipo de punição imposta por Tribunais de 
Justiça Desportiva, Liga, Federação e/ou Confederação das modalidades 

correspondentes, além de apresentar Certidão Negativa de Antecedentes 
Criminais, a ser emitida pela Justiça Federal e Justiça Comum Estadual;

X - apresentar currículo de atividades esportivas com os resultados obtidos, 
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XI - estar cadastrado no Departamento de Esporte e Lazer ou na associação da 
categoria esportiva na respectiva modalidade de sua atuação;
XII - ceder os direitos de imagem ao Município e usar, obrigatoriamente, em seu 
uniforme, o brasão da cidade, quando possível;
XIII - apresentar projeto esportivo anual na modalidade de sua atuação, juntando 
documentação que especifique as competições, participações em eventos esportivos 
ou campeonatos inclusos no calendário anual das federações ou entidades equiva-
lentes.
XIV- ser residente no Município de Alumínio.
Parágrafo único. O atleta e/ou paratleta estudante que pleitear a Bolsa-Atleta na 
categoria estudantil deverá comprovar que está matriculado em instituição de ensino 
público ou privado, bem como ter rendimento escolar com média acadêmica igual ou 
superior a 6,0 (seis) no ano letivo da concessão do incentivo e nos subsequentes, 
enquanto perdurar os seus efeitos.
Art. 5º  O período de inscrição será definido, conforme abaixo: 
I – a inscrição será realizada em período a ser definido em Edital de Seleção, sendo 
a mesma realizada de forma presencial no Departamento Municipal de Esportes e 
Lazer.
II -  os atletas candidatos menores de dezoito anos deverão ser assistidos pelos seus 
responsáveis legais;
III – as informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira respon-
sabilidade do atleta candidato, dispondo ao Departamento Municipal de Esportes e 
Lazer do direito de invalidar ou desconsiderar o pleito daquele que não preencher a 
ficha de inscrição de forma completa e correta. 
IV – é de obrigação exclusiva do atleta inscrito o acompanhamento do pleito por 
meio de publicação em Jornal Oficial do Município ou outros meios de comunicação 
previamente informados, bem como das regulamentações emitidas pelo Departa-
mento Municipal de Esportes e Lazer.
Art. 6º   A concessão da Bolsa Atleta destinada à manutenção esportiva do atleta 
deverá ser requerida pelo atleta ou por seu representante legal, seguida dos seguin-
tes documentos: 

I – cópia dos documentos de identidade e Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
II – ficha de cadastro preenchida completa e corretamente; 
III – cópia do comprovante de residência e declaração do candidato, sob as penas da 
lei, de que possui residência fixa no Município de Alumínio há pelo menos um ano; 
IV – declaração sobre valores recebidos como patrocínio de pessoas jurídicas, públi-
cas ou privadas, incluindo qualquer montante percebido eventual ou regularmente; 
V – plano esportivo anual, incluindo plano de treinamento, objetivos e metas esporti-
vas; 
VI – foto 3x4 colorida e atualizada. 
Art. 7º   Para a Categoria Bolsa Atleta Estudantil ainda se exigirá a apresentação de 
declaração do estabelecimento de ensino frequentado pelo atleta candidato, atestan-
do se o atleta: 
I – está regularmente matriculado, com indicação do respectivo curso e nível de 
estudo; 
II – encontra-se em plena atividade esportiva e participa regularmente de treinamen-
to para futuras competições; 
III – participou e obteve a primeira, segunda ou terceira colocação, representando a 
instituição em jogos estudantis nacionais homologados e apoiados pelo Ministério do 
Esporte no ano anterior ao pleito; 
IV – participou e obteve a primeira, segunda ou terceira colocação nos Jogos Estu-
dantis organizados pelo Departamento Municipal de Esportes e Lazer do Município 
de Alumínio, no ano anterior ao pleito.
Art. 8º   Para a concessão do Bolsa Atleta Estadual, os documentos específicos são: 
I – declaração da entidade Estadual – Federação- atestando que o atleta participou 
representando o município nos Campeonatos Brasileiros; II – estar regularmente 
inscrito junto à entidade; e 
III – estar em plena atividade esportiva.
Art. 9º  Os documentos específicos para a concessão do Bolsa Atleta Nacional são: 
I – declaração da entidade Nacional – Confederação - de administração do desporto 
da respectiva modalidade, atestando que o atleta está regularmente inscrito junto à 
entidade; 

II – participação comprovada em competição esportiva máxima em âmbito nacional 
no ano anterior e com apresentação do resultado obtido, que o habilite ao pleito, e 
respectiva indicação no ranking nacional.
Art. 10  Para a concessão da Bolsa Atleta Internacional os documentos são: 
I – declaração da entidade Estadual - Federação - atestando que o atleta participou 
representando o município e/ou estado nos Campeonatos Brasileiros e convocação 
para a Seleção Brasileira da modalidade, estando regularmente inscrito junto à enti-
dade e em plena atividade esportiva; 
II – declaração da entidade Nacional - Confederação - de administração do 
desporto da respectiva modalidade, atestando que o atleta está regularmente 
inscrito junto à entidade e participou de competição esportiva máxima em âmbito 
internacional, no Brasil ou no exterior em ano anterior ao pleito e, ainda, compro-
vando o resultado obtido que o habilite.
Art. 11  A concessão da Bolsa Atleta obedecerá os seguintes critérios prioritários 

quanto às modalidades: 
I – atleta de modalidade olímpicas e paralímpicas; 
II – atleta de modalidades não olímpicas e não paralím-
picas, cujas confederações sejam vinculadas ao Comitê 
Olímpico Brasileiro - COB e/ou a Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB; e 
III – atleta de modalidades não olímpicas e não paralímpicas, cujas confederações 
não sejam vinculadas ao Comitê Olímpico Brasileiro - COB e/ou Comitê Paralímpico 
Brasileiro - CPB.
Art. 12  Quanto às categorias, e preservados os critérios referenciados no art. 11, 
serão contemplados prioritariamente nesta ordem: 
I – atleta olímpico ou paralímpico com o melhor conceito de rendimento, assim com-
preendido: 
a) medalha de ouro; 
b) medalha de prata; 
c) medalha de bronze; 
II – atleta internacional com o melhor conceito de rendimento, assim compreendido: 
a) medalha de ouro; 

b) medalha de prata; 
c) medalha de bronze;  
III – atleta nacional com o melhor conceito de rendimento, assim compreendido: 
a) medalha de ouro; 
b) medalha de prata; 
c) medalha de bronze;  
IV – atleta estudantil com o melhor conceito de rendimento, assim compreendido: 
a) medalha de ouro; 
b) medalha de prata;
c) medalha d e bronze.
Art. 13 O atleta não contemplado com a Bolsa Atleta em razão de insuficiência na 
disponibilidade orçamentária do Município de Alumínio deverá ser incluído em lista 
de espera, cuja ordem de preferência deve observar os mesmos critérios relaciona-
dos no caput do art. 11 e os que se seguem: 
I – no caso de abertura de vaga e/ou aumento de disponibilidade orçamentária, com 
consequente convocação de atleta da lista de espera de que trata o caput deste 
artigo, o beneficiário deverá receber os valores referentes ao Bolsa Atleta da catego-
ria na qual foi enquadrado, porém limitado ao saldo de parcelas não recebidas pelo 
bolsista que originou a abertura de vaga, atendendo ao prazo previsto no Edital de 
Chamamento Público; 
II – no caso de aumento de disponibilidade orçamentária, e consequente aumento do 
número de beneficiários, o bolsista convocado receberá apenas parcelas restantes 
para complementação do prazo estabelecido no Edital de Chamamento Público; 
III – deferido o pedido de concessão da Bolsa Atleta, o beneficiário tem o prazo de 
quinze dias corridos, a contar da notificação, para a assinatura do termo de Compro-
misso perante a Comissão de Avaliação do programa Bolsa Atleta, sob pena de, não 
o fazendo, perder o direito ao benefício.
Art. 14 O Atleta, pelo período que receber a bolsa, em contrapartida, autorizará o 
uso de sua imagem, voz, nome e/ou apelido esportivo em anúncios oficiais, utilizará 
uniformes que representem o Município de Alumínio, e em demais matérias de divul-
gação e marketing, sob pena de desligamento do programa.

Art. 15 A concessão da Bolsa-Atleta não implicará em qualquer vínculo empregatício 
entre os atletas e/ou paratletas beneficiários e a Administração Pública Municipal.
Art. 16 Fica instituído Comissão de Avaliação do Programa Bolsa Atleta que será 
composta por quatro servidores do departamento Municipal de Esportes e Lazer, 
sendo dois necessariamente com formação em Educação Física. 
I - A análise, a fiscalização e a deliberação para concessão, suspensão, rescisão e 
cassação do Bolsa Atleta serão realizadas pela comissão de avaliação do Programa 
e serão instituídos pelo Chefe do Poder Executivo.
Art. 17 O Executivo Municipal regulamentará esta Lei, no que couber, a fim de esta-
belecer as normas e valores a serem destinados ao programa.
Art. 18 As despesas decorrentes correrão por conta dos recursos da Emenda Imposi-
tiva 01/2021, ou por qualquer emenda impositiva que vier a ser criada e destinada ao 
Departamento Municipal de Esporte e Lazer.
Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO, 12 de agosto de 2022

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

RENATO YOSHIO WATANABE
Diretor de Departamento Municipal de Esporte e Lazer

Registrado e Publicado na Prefeitura em 12/08/2022
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

57ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 01 DE AGOSTO DE 2022 ÀS 18:00 HORAS 
PRESIDENTE: RIVERA
VICE-PRESIDENTE: CHICO CAPOEIRA
SECRETÁRIOS: Profª. MEIRE BARBOSA, JEAN DA ELITE E ADILSON BALDOINO 
VEREADORES PRESENTES: PAULINHO BOLA, DR. PRETTI, DJ DELCINHO E PROF. JEDIEL DE CARVALHO 
LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO:
Recebimento das respostas dos requerimentos nºs 142, 143, 145, 148, 149, 150, 151, 152 e 153 de 2022 que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara.

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:

Recebimento do projeto de lei nº 34/2022-L que denomina via pública municipal e dá outras providências.

Recebimento do projeto de lei nº 35/2022-L que denomina via publica municipal e dá outras providências.

Recebimento da moção nº 15/2022

Recebimento da moção nº 16/2022

Recebimento da moção nº 17/2022

Requerimentos

Requerimento nº 182/2022, de autoria do edil Paulinho Bola, voto de pesar pelo falecimento da Senhora Maria Dolores Galves da Silva.
Requerimento nº 183/2022, de autoria do edil Paulinho Bola, voto de pesar pelo falecimento da Senhora Francisca Dias da Silva.
Requerimento nº 184/2022, de autoria do edil Paulinho Bola, voto de pesar pelo falecimento do Senhor Daniel Viana da Silva.
Requerimento nº 185/2022, de autoria do edil Paulinho Bola, voto de pesar pelo falecimento da Senhora Ruth Soares Dias.
Requerimento nº 186/2022, de autoria do edil Paulinho Bola, voto de pesar pelo falecimento do Senhor Eliseu Ribeiro de Souza.
Requerimento nº 189/2022, de autoria do edil Paulinho Bola, voto de pesar pelo falecimento do Senhor José Pereira dos Santos.
Requerimento nº 190/2022, de autoria do edil Paulinho Bola, voto de pesar pelo falecimento da Senhora Ligia Maria Terra Bento.
Requerimento nº 191/2022, de autoria do edil Paulinho Bola, voto de pesar pelo falecimento da Senhora Adelaide Aparecida Tavares Costa.
Requerimento nº 193/2022, de autoria do edil Paulinho Bola, voto de pesar pelo falecimento do Senhor Ivan Costa.
Requerimento nº 180/2022, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações sobre colocação de placas nas ruas.
Requerimento nº 181/2022, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações sobre colocação de placas sobre animais na pista.
Requerimento nº 187/2022, de autoria do edil Chico Capoeira, requer informações sobre extensão de rede de água para os moradores na Estrada Horácio Lourenço até a divisa com o 
município de Mairinque.
Requerimento nº 188/2022, de autoria do edil Chico Capoeira, requer informações sobre instalação d epostos de iluminação na rua Horácio Lourenço.
Requerimento nº 192/2022, de autoria do edil Adilson Baldoino, requer informações sobre cadastro de taxistas para o recebimento de benefício emergencial.
Requerimento nº 194/2022, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações sobre colocação de concreto na viela Levi Malaquias.
Requerimento nº 194/2022, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações sobre colocação de concreto na viela Levi Malaquias.

Requerimento nº 195/2022, de autoria do edil Chico Capoeira, requer informações sobre cascalhamento da rua Augusto Figueiredo.
Requerimento nº 196/2022, de autoria do edil Chico Capoeira, requer informações sobre cascalhamento da rua Francisco Balbino da Silva.
Requerimento nº 197/2022, de autoria do edil Chico Capoeira, requer informações sobre manutenção da Estrada da Querência.
Requerimento nº 198/2022, de autoria do edil Prof. Jediel, requer informações sobre entrega de encomendas e correspondência nos bairros Areia Branca e Vila Alpha.
Requerimento nº 199/2022, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações sobre postes de proteção na rua São Paulo.
Requerimento nº 200/2022, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações sobre manutenção no prédio da merenda escolar.
Requerimento nº 201/2022, de autoria do edil Prof. Jediel, requer informações sobre os pontos de iluminação pública da Avenida Engº Antônio de Castro Figueirôa.
Requerimento nº 202/2022, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações sobre recapeamento da rua Aurora Coelho Cerioni.
Requerimento nº 203/2022, de autoria do edil Dr. Pretti, requer informações sobre o espaço utilizado pela garagem de ônibus da empresa Rosa Turismo.
Requerimento nº 204/2022, de autoria do edil Profª. Meire Barbosa, requer informações sobre médico pediatra para atender no Posto de Saúde do bairro Itararé.

Indicações
Indicação Nº 86/2022 ,de autoria do edil Jean da Elite, solicita instalação de tabela de basquete na quadra do Centro Comunitário Manoel Rodrigues de Oliveira.
Indicação Nº 87/2022 ,de autoria do edil Jean da Elite, solicita instalação de kits de iluminação na Rua Edgar de Carvalho.
Indicação Nº 88/2022 ,de autoria do edil Jean da Elite, solicita instalação de lombada na Rua Joaquim Cerioni na Vila Alpha.
Indicação Nº 89/2022 ,de autoria do edil Dr. Pretti, solicita reparo no asfalto na rua Daniel Mendes Pontes
Indicação Nº 90/2022 ,de autoria do edil Dr. Pretti, solicita reparo do asfalto na rua Paulo Dias.
Indicação Nº 91/2022 ,de autoria do edil Prof. Jediel, solicita ampliação de rede de iluminação pública na extensão da Rua Modesto Cerioni.
Indicação Nº 92/2022 ,de autoria do edil Prof. Jediel, solicita o término da calçada na Rua Antônio de Jesus.
Indicação Nº 93/2022 ,de autoria do edil Prof. Jediel, solicita implantação de iluminação pública no Centro Esportivo João Gomes de Paula.
Indicação Nº 94/2022 ,de autoria do edil Prof. Jediel, solicita a limpeza do mato das calçadas da Rua Antônio de Jesus.
Indicação Nº 95/2022 ,de autoria do edil Prof. Jediel, solicita a implantação do projeto “ Minha Primeira Biblioteca”.
Indicação Nº 96/2022 ,de autoria do edil Prof. Jediel, solicita a operação tapa-buracos na rua Honorina Rios de Carvalho Mello.
Indicação Nº 97/2022 ,de autoria do edil Prof. Jediel, solicita a manutenção da Rua Roberto Avilla.
Indicação Nº 98/2022 ,de autoria do edil Prof. Jediel, solicita mutirão de vacinação contra a Covid-19 na UBS Bairro do Itararé.
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ORDEM DO DIA

Aprovada a Discussão única do projeto de lei nº 31/2022-L que dispõe sobre a criação do dia do assessor político no município de Alumínio e dá outras providências.
Adiada a Segunda Discussão do projeto de lei nº 29/2022 que dispõe sobre a proibição de queimadas no município de Alumínio e dá outras providências.
58ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 08 DE AGOSTO DE 2022 ÀS 18:00 HORAS 
PRESIDENTE: RIVERA
VICE-PRESIDENTE: CHICO CAPOEIRA
SECRETÁRIOS: Profª. MEIRE BARBOSA, JEAN DA ELITE E ADILSON BALDOINO 
VEREADORES PRESENTES: PAULINHO BOLA, DR. PRETTI, DJ DELCINHO E PROF. JEDIEL DE CARVALHO 
LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO:
Recebimento das respostas dos requerimentos nºs 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 e 165 de 2022 que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara.

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:

Recebimento do projeto de lei nº 36/2022 que institui a Semana Municipal da Capoeira” no Calendário do Município de Alumínio.

Recebimento da moção nº 18/2022

Recebimento da moção nº 19/2022

Requerimentos

Requerimento nº 205/2022, de autoria do edil Adilson Baldoino, voto de pesar pelo falecimento da Senhora Ana Ermenegilda de Oliveira.
Requerimento nº 207/2022, de autoria do edil Paulinho Bola, requer voto de pesar pelo falecimento do Senhor Luís André Rosa da Silva
Requerimento nº 215/2022, de autoria do edil Prof. Jediel, voto de pesar pelo falecimento do Senhor Emilton Ribeiro de Souza.
Requerimento nº 206/2022, de autoria do edil Chico Capoeira, requer informações sobre sala para atendimento na UBS Central.
Requerimento nº 208/2022, de autoria do edil Chico Capoeira, requer informações sobre instalação de poste de iluminação pública na Rua Francisco Balbino da Silva, Bairro Colibri.
Requerimento nº 209/2022, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações sobre retirada dos troncos e raízes cortados na rua Antônio Ceretta.
Requerimento nº 210/2022, de autoria do edil Adilson Baldoino, requer informações sobre a calçada de imóvel na Rua Paulo Dias.
Requerimento nº 211/2022, de autoria do edil Dr. Pretti, requer informações sobre a fiscalização de cargas e descargas.
Requerimento nº 212/2022, de autoria do edil Prof. Jediel, requer informações sobre o piso salarial dos enfermeiros.
Requerimento nº 213/2022, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações sobre sinalização de trânsito.
Requerimento nº 214/2022, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações sobre criação de um departamento de habitação.
Requerimento nº 216/2022, de autoria do edil Profª. Meire Barbosa, requer informações sobre acidente de ônibus do transporte coletivo.

Indicações

Indicação Nº 99/2022 ,de autoria do edil Jean da Elite, solicita instalação de kits de iluminação e verificação de fiação de energia elétrica na Rua Aparecida Miguel Dias.

Indicação Nº 100/2022 ,de autoria do edil Jean da Elite, solicita troca de lâmpada no pátio da Creche Benedita Furquim Dias.

Indicação Nº 101/2022 ,de autoria do edil Jean da Elite, solicita instalação de kits de iluminação no  principal ponto de ônibus do Bairro Irema.

Indicação Nº 102/2022 ,de autoria do edil DJ Delcinho, solicita construção de abrigo de ônibus na Rua Presbitero Waldemar Machado.

ORDEM DO DIA

Aprovada a Discussão única do projeto de lei nº 34/2022-L que denomina via pública municipal e dá outras providências.

Aprovada a Discussão única do projeto de lei nº 35/2022-L que denomina via pública municipal e dá outras providências.

Aprovada a Discussão Única da moção nº 15/2022

Adiada a Discussão Única da moção nº 16/2022

Aprovada a Discussão única da moção nº 17/2022

PARTICIPE DAS SESSÕES – TODAS AS SEGUNDAS ÀS 18 HORAS!
Rua Hamilton Moratti, 10 - Vila Santa Luzia - Alumínio – SP - CEP 18125-000

Fone: (11) 4715 4700 - CNPJ 58.987.652/0001-41


