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Distribuição gratuita Orgão Oficial da Prefeitura

DECRETOSDECRETOS
D E C R E T O Nº 2.272, DE 15 DE AGOSTO DE 2022.
 
ALTERA A COMISSÃO DE JULGAMENTO DE PEDIDOS NO REGISTRO 
CADASTRAL DA PREFEITURA E DE HABILITAÇÃO PRELIMINAR À LICITA-
ÇÕES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas, 

 Considerando que a senhor Diogo da Silva Coimbra não pertence mais 
ao quadro de servidores do município; 
 Considerando a necessidade de nomear um novo presidente para com-
por a Comissão de Julgamento de Pedidos de Inscrição no Registro Cadastral 
e de  Habilitação Preliminar às licitações da Prefeitura 

D E C R E T A :

Art. 1º -  Fica alterada a constituição da Comissão de Julgamento de 
Pedidos de Inscrição no Registro Cadastral e de Habilitação Preliminar às licita-
ções da Prefeitura, de acordo com o seguinte:

Presidente:    REINALDO DE JESUS ZACARIAS
1º Secretário: EDER PAULINO DE LIMA 
2º Secretário: HENRIQUE DE ARRUDA PEREIRA RUSSINI

Parágrafo Único – O desempenho das atribuições da Comissão a que se refere 
este artigo, será considerado de relevante serviço prestados ao Município.

Art. 2º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 15 de agosto de 2022.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado na Prefeitura em 15/08/2022

L E I Nº 2.226, DE 18 DE AGOSTO DE 2022
(Projeto de Lei nº 35/2022-L, de autoria do edil Prof. Jediel de Carvalho - Autó-
grafo nº 2254, 09/08/2022)

DENOMINA VIA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

                               O Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribui-
ções legais que lhe são conferidas, 
 Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte 
lei:

Art. 1º   Passa a denominar-se Rua LÉA VIEIRA DE SOUZA, a Rua E, locali-
zada no Bairro Colibri I, neste Município, conforme croqui anexo e fica fazendo 

LEISLEIS

parte integrante da presente.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 18 de agosto de 2022.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Prefeitura em 18/08/2022

L E I Nº 2.225, DE 18 DE AGOSTO DE 2022
(Projeto de Lei nº 34/2022-L, de autoria do edil Prof. Jediel de Carvalho - Autó-
grafo nº 2253, 09/08/2022)

DENOMINA VIA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

                               O Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribui-
ções legais que lhe são conferidas, 
 Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte 
lei:

Art. 1º   Passa a denominar-se Rua PEDRO CRISOLO, a Rua 5, localizada no 
Bairro Figueiras VI, neste Município, conforme croqui anexo e fica fazendo parte 
integrante da presente.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 18 de agosto de 2022.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Prefeitura em 18/08/2022

NOTIFICAÇÃO 0771/2022

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA do Município de Alumínio, NOTIFICA a Senhora 
MÁRCIA REGINA PEREIRA DA SILVA,  a providenciar no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis um Sistema de Captação de Esgotos Fossa Séptica – Fossa Negra, 
na Rua Sete, 0, bairro Oncinha, Alumínio/SP, por não cumprir o art. 12, alínea c, 
da Lei Municipal 340 de 26/06/1997, “ c) despejar sobre os logradouros públicos 
as águas de lavagem ou  quaisquer outras águas servidas das residências......” .

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO, 29 de agosto de 2022

Dr. Giuliano C. B. Bartoletti  de Oliveira
Diretor Div. de Vigilância Sanitária e Epidemiológica

Luiz Claudio dos Santos
Fiscal Sanitário

NOTIFICAÇÃO 0780/2022

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA do Município de Alumínio, NOTIFICA o Senhor RAI-
MUNDO DIAS PEREIRA,  no prazo de 05 (cinco) dias úteis  retirar animais de

NOTIFICAÇÃONOTIFICAÇÃO
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ExpedienteExpediente

CIRCULARCIRCULAR

 grande porte da zona urbana (bovinos), na Rua Joana Motta Ferreira, 245, bair-
ro Colibri, Alumínio/SP, observando o que consta no inciso IV do artigo 82 da Lei 
Municipal Municipal nº 340 de 26/06/1997, “IV- manter em habitações particula-
res cães e gatos, ou qualquer outro tipo de animal, em número que comprometa 
a higiene e sossego público, a critério da fi scalização municipal”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO, 29 de agosto de 2022

Dr. Giuliano C. B. Bartoletti  de Oliveira
Diretor Div. de Vigilância Sanitária e Epidemiológica

Luiz Claudio dos Santos
Fiscal Sanitário

CIRCULAR Nº 001/2.022

Aos funcionários da Prefeitura Municipal de Alumínio. 

Referente: Norma Regulamentadora nº: 6 – NR-6, que dispõe referente ao Uso 
de Equipamento Proteção Individual - EPI’s.

O Departamento Municipal de Saúde, por intermédio da Medicina do Trabalho, 
em conjunto com o Departamento Municipal de Administração e o Departamento 
Municipal de Negócios Jurídicos, normatiza a obrigatoriedade do uso diário de 
Equipamento Proteção Individual EPI’s, nos termos da Norma Regulamentadora 
nº: 6, cumulativamente com a formalização de retirada e entrega, em caráter 
diário, no RECIBO E CONTROLE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL E/OU UNIFORMES.
A normatização de procedimento se faz necessário para cumprimento da Norma 
Regulamentadora nº: 6, conforme orientação da Medicina do Trabalho da Prefei-
tura Municipal de Alumínio.
Qualquer recusa ou não registro de retirada do Equipamento Proteção Individual 
– EPI’s, será registrada e tomadas as providências administrativas necessárias. 
Destaca-se que caberá ao chefe imediato informar o descumprimento da circu-
lar em tela. 
Ocorrendo 3 (três) recusas ou não registro da retirada e uso de Equipamento 
Proteção Individual – EPI’s, em caráter diário, o servidor/funcionário será adver-
tido, nos termos do art. 482 da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, e as 
providências administrativas serão tomadas.
A expedição e preenchimento do formulário diário de entrega e uso de Equipa-
mento de Proteção Individual – EPI’s, será sempre em 3 (três) vias, as quais te-
rão com destino para arquivo os seguintes departamento: um via para a Divisão 
de Recursos Humanos, a qual irá compor os documentos do servidor, uma outra 
via ao almoxarifado, e a terceira e última via será arquivada pelo chefe imediato 
no respectivo departamento.

Essa circular entra em vigor na data de sua assinatura, sendo a mesma publica-
da no Jornal Ofi cial do Município.

Alumínio, 06 de julho de 2.022.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

Dr. PAULO SÉRGIO MARCELLO
Diretor do Departamento Municipal de Saúde

Dra. DANIELA R. MUNIZ
Médica do Trabalho da Prefeitura Municipal de Alumínio

Dr. ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração

Dr. JOSÉ SANDES GUIMARÃES
OAB/SP nº: 121.814
Diretor do Departamento Municipal de Negócios Jurídicos

AUDIÊNCIA PÚBLICA nº 04/2022

A Prefeitura Municipal de Alumínio, por meio do Departamento Municipal de Fi-
nanças convida a população em geral, as sociedades de bairros, demais organi-
zações não governamentais, clube de serviços, entidades religiosas e quaisquer 
outros segmentos representativos da população, para participar da Audiência 
Pública, no Auditório “Paulo Berger” da Prefeitura Municipal de Alumínio, situado 
a Avenida Eng. Antonio de Castro Figueroa, nº 100, Vila Santa Luzia,  no dia 19 
de setembro (segunda-feira), às 10h30min, para apresentação das metas fi scais 
do 2º Quadrimestre de 2022, assegurando a transparência da Gestão Fiscal. 
Informamos ainda que a audiência será transmitida pelo link: www.facebook.
com/prefaluminio.

Alumínio, 29 de agosto de 2022.

LAVERIO RUSSO JUNIOR 
Diretor do Departamento Municipal de Finanças

AUDIÊNCIA PÚBLICA nº 05/2022

Proposta da Lei Orçamentária Anual - LOA exercício 2023

A Prefeitura Municipal de Alumínio, por meio do Departamento Municipal de Fi-
nanças convida a população em geral, as sociedades de bairros, demais organi-
zações não governamentais, clube de serviços, entidades religiosas e quaisquer 
outros segmentos representativos da população, para participar da Audiência 
Pública, no Auditório “Paulo Berger” da Prefeitura Municipal de Alumínio, situado 
a Avenida Eng. Antonio de Castro Figueroa, nº 100, Vila Santa Luzia,  no dia 
19 de setembro (segunda-feira) às 11 horas, para apresentação de proposta da 
Lei Orçamentária Anual - LOA exercício 2023, atendendo ao parágrafo único 
do artigo 48 da Lei Complementar nº 101/2000, assegurando a transparência 
da Gestão Fiscal. Informamos ainda que a audiência será transmitida pelo link: 
www.facebook.com/prefaluminio.

Alumínio, 29 de agosto de 2022.

LAVERIO RUSSO JUNIOR 
Diretor do Departamento Municipal de Finanças

AUTO DE EMBARGO Nº 10/2022

O Departamento Municipal de Planejamento e Obras, da Prefeitura Municipal 
de Alumínio, torna público que se encontra embargado uma obra localizada na 
Estrada da Volta, lado esquerdo sentido Estrada da Querência, área pública de 
preservação, nº “220”, bairro Genebra, por não possuir licenças/autorizações, 
pois trata-se de área pública de proteção permanente. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO, 15 de agosto de 2022.  

Diretor do Departamento Municipal de Planejamento e Obras

AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICA

AUTO DE EMBARGOAUTO DE EMBARGO
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AUTO DE EMBARGO Nº 10/2022

O Departamento Municipal de Planejamento e Obras, da Prefeitura Municipal 
de Alumínio, torna público que se encontra embargado uma obra localizada na 
Estrada da Volta, lado esquerdo sentido Estrada da Querência, área pública de 
preservação, nº “220”, bairro Genebra, por não possuir licenças/autorizações, 
pois trata-se de área pública de proteção permanente. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO, 15 de agosto de 2022.  

Diretor do Departamento Municipal de Planejamento e Obras.

TERMO DE RENOVAÇÃO DA PERMISSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL PRÓ-
PRIO MUNICIPAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO, 
COMO PERMITENTE, ORA DESIGNADO SIMPLESMENTE MUNICÍPIO, E A 
TELEVISÃO SOROCABA LTDA, COMO PERMISSIONÁRIA, PARA A FINALI-
DADE QUE ESPECIFICA E NA FORMA ABAIXO:

Aos 25 dias do mês de março de 2022, perante as testemunhas abaixo assina-
das, de um lado PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO, pessoa jurídica de 
direito público, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministé-
rio da Fazenda sob o nº  58.987.629/0001-57,com sede à Avenida Engenheiro 
Antônio de Castro Figueiroa, nº 100, Vila Santa Luzia, nesta cidade de Alumínio/
SP, CEP 18125-000, Fone (011( 4715-5500 e e-mail prefeitura@aluminio.sp.gov.
br, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, ANTONIO PIASSENTINI, 
brasileiro, solteiro, metalúrgico, portador do RG nº 13.123.307-5 SSP/SP inscrito 
no CPF/MF sob o nº 021.186.198-71 doravante denominado PERMITENTE e de 
outro, a TELEVISÃO SOROCABA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, ins-
crita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob 
o nº 53.653.945/0001-79, com sede à Avenida Engº Carlos Reinaldo Mendes, 
2.680, Alto da Boa Vista, CEP 18013-280, cidade de Sorocaba/SP,  neste ato 
representada pela sócia TANIA FERREIRA PAVLOVSKY, devidamente denomi-
nada PERMISSIONÁRIA, é assinado o presente TERMO DE RENOVAÇÃO DA 
PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEL PRÓPRIO MUNICIPAL, doravante designa-
do TERMO, a título precário, em conformidade com a Lei Orgânica do Município 
e alterações posteriores, e demais legislações pertinentes, bem como pelas 
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo de Renovação de Permissão de Uso 
tem por objeto o IMÓVEL localizado em um espaço no interior do abrigo loca-
lizado no prolongamento da Rua Angelino Soares da Cruz, s/nº, Jardim Olidel, 
Alumínio/SP, onde se localiza a Torre de Retransmissão de TV, adequado para 
instalação de equipamentos para retransmissão de sinais de televisão em UHF, 
nos sistemas digital e analógico de propriedade da Permissionária, bem como 
um espaço em torre metálica no mesmo endereço, para instalação de antenas 
para transmissão de sinais de TV e serviços auxiliares.  

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, tendo em vista que a autorização pretérita permi-
te, como de fato permitido tem, a continuidade do uso do imóvel citado aci-
ma, fica a PERMISSIONÁRIA autorizada a continuar ocupando-o, em caráter 
precário e gratuito, a contar da assinatura deste termo, para o exercício de sua 
atividade de transmissão de sinais de TV e serviços auxiliares.  

Parágrafo único: Ao IMÓVEL não poderá ser dada destinação diversa daquela 
mencionada no caput desta cláusula, salvo prévia autorização do MUNICÍPIO 
sobre a possibilidade do seu uso para nova destinação, a ser formalizada por 
termo aditivo, sob pena de rescisão de pleno direito do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA: A PERMISSIONÁRIA reconhece o caráter precário da 
presente Permissão e obriga-se, por si e seus sucessores:
I - Não utilizar o imóvel e suas benfeitorias para fins diversos dos previstos na 
Cláusula 2ª deste Termo, vedada à edificação de qualquer obra de alvenaria ou 
similar, além das atualmente existentes, sem anuência prévia do MUNICÍPIO;
II - Não permitir que terceiros se apossem da área de terreno e de suas 
benfeitorias, dando conhecimento imediato ao MUNICÍPIO de qualquer 
turbação de posse;
III - Não ceder ou emprestar o imóvel e suas benfeitorias a terceiros, ao 
todo ou em parte, sem prévia anuência do MUNICÍPIO;

TERMO DE RENOVAÇÃOTERMO DE RENOVAÇÃO

IV - Zelar pela guarda, limpeza e conservação do 
local;
V - Responsabilizar-se pela operação, conservação, 
guarda e segurança do bem imóvel permitido;
VI - Restituir o bem imóvel, imediatamente, tão logo solicitado pelo MUNICÍPIO, 
sem direito a retenção ou indenização, tão logo o término do aviso prévio;
VII - Permitir a vistoria por parte do MUNICÍPIO, a qualquer momento, indepen-
dente de aviso prévio e;
VIII - Atender as requisições relativas à utilização do imóvel, formuladas pelo 
MUNICÍPIO.

CLÁUSULA  QUARTA: Em caso de incêndio ou da ocorrência de qualquer 
outro motivo que venha a impedir, total ou parcialmente, provisória ou definitiva-
mente, o uso do IMÓVEL para as finalidades a que se destina, poderá o MUNI-
CÍPIO, mediante decisão do Chefe do Poder Executivo, a seu exclusivo critério:
a) considerar terminada a Permissão de uso, sem que a PERMISSIONÁRIA 
tenha direito a qualquer indenização, seja a que título for, ou
b) suspender o prazo da vigência deste Termo, não considerando como efetiva 
utilização do IMÓVEL o período equivalente ao das obras de restauração ou 
impedimento provisório do uso deste, devendo, em tal caso, ser lavrado adita-
mento ao presente Termo.
CLÁUSULA QUINTA: O MUNICÍPIO não será responsável por quaisquer com-
promissos ou obrigações assumidas pela PERMISSIONÁRIA com terceiros, 
ainda que vinculados ou decorrentes do uso do IMÓVEL objeto deste Termo. 
Da mesma forma, o MUNICÍPIO não será responsável, seja a que título for, por 
quaisquer danos ou indenizações a terceiros, em decorrência de atos da PER-
MISSIONÁRIA ou de seus empregados, visitantes, subordinados, prepostos ou 
contratantes.

CLÁUSULA SEXTA- O presente termo de permissão de uso vigorará por 
05 (cinco) anos, a contar da data de sua publicação, podendo ser prorrogado 
por igual período, sendo que a denúncia poderá ser feita a qualquer tempo, se 
assim for do interesse de qualquer das partes contratantes, mediante comunica-
ção prévia, expressa, de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias.

CLÁUSULA SETIMA: Reitera todos os demais termos constantes no termo de 
permissão de uso de bem público anterior.

O presente termo foi lido e achado conforme, e vai rubricado e assinado pelas 
partes interessadas, pelas testemunhas e por mim que o lavrei.

______________________________________
MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO
ANTÔNIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

______________________________________
TELEVISÃO SOROCABA LTDA
(PERMISSIONÁRIA)

Testemunhas:
1 - _____________________    2 - _____________________
Nome:       Nome:
CPF:       CPF: 



Alumínio, 31 de Agosto de 2022Edição nº 16 - Ano XIII

4
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

59ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 15 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 166, 168, 169 e 170  de 2022 que 
estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara.
LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:
Recebimento do Projeto de Lei Nº 37/2022 que dispõe sobre o desembarque noturno 
de mulheres, idosos, defi cientes e pessoas com crianças de colo em horário noturno no 
transporte coletivo no Município de Alumínio.
Arquivamento do projeto de lei nº 29/2022-L que dispõe sobre a proibição de queimadas 
no município de Alumínio e dá outras providências

Recebimento do projeto de lei nº 38/2022-L que dispõe sobre a proibição de queimadas 
no município de Alumínio e dá outras providências

Requerimentos

Requerimento nº 217/2022, de autoria do edil Paulinho Bola, requer voto de pesar pelo 
falecimento do Senhor Carlos Alberto Fiorucci.
Requerimento nº 219/2022, de autoria do edil Paulinho Bola, requer voto de pesar pelo 
falecimento da Senhora Terezinha Alcântara Nepomuceno.
Requerimento nº 220/2022, de autoria do edil DJ Delcinho, requer voto de pesar pelo 
falecimento do Senhor Luiz Carlos Corrêa. 
Requerimento nº 218/2022, de autoria do edil Jean da Elite, requer informações contrata-
ção de endocrinologista. 
Requerimento nº 221/2022, de autoria do edil Chico Capoeira, requer informações sobre 
iluminação pública da Fazenda Gir, Areia Branca 1 até Areia Branca 2. 
Requerimento nº 222/2022, de autoria dos edis Dr. Pretti e Jean da Elite, requerem infor-
mações sobre instalação de banheiros químicos nos locais e dias que se realizam feiras. 
Requerimento nº 223/2022, de autoria dos edis Profª. Meire Barbosa, Adilson Baldoino e 
Jean da Elite, requerem convocação do Diretor de Transportes.
Requerimento nº 224/2022, de autoria do edil Chico Capoeira, requer informações sobre 
construção de pista de caminhada.
Requerimento nº 225/2022, de autoria do edil Chico Capoeira, requer informações sobre 
reativação do prédio público

Indicações
Indicação Nº 103/2022 ,de autoria do edil Jean da Elite, solicita a manutenção com uso de 
máquina na Rua Edgar de Carvalho.
Indicação Nº 104/2022 ,de autoria do edil Jean da Elite, solicita a manutenção de asfalto 
na Rua Luzo de Lima.
Indicação Nº 105/2022 ,de autoria do edil Jean da Elite, solicita a manutenção na rua 
Vereador Arlindo Taraborelli.
Indicação Nº 106/2022 ,de autoria do edil Jean da Elite, solicita implantação de lixeiras na 
Praça “Expedito Alcântara Melo”.

ORDEM DO DIA
Arquivada a Segunda Discussão do projeto de lei nº 29/2022-L que dispõe sobre a proibi-
ção de queimadas no município de Alumínio e dá outras providências.
Aprovada a Discussão Única do projeto de lei nº 36/2022 que institui a Semana Municipal 
da Capoeira” no Calendário do Município de Alumínio.
Aprovada a Discussão Única da moção nº 16/2022
Aprovada a Discussão Única da moção nº 18/2022
Aprovada a Discussão Única da moção nº 19/2022

60ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 22 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 173, 174, 175,176,178 e 179 de 2022 
que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara.

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:
Recebimento do Projeto de Lei Nº 39/2022 que  INSTITUI O DIA DA CAMINHADA E DO 
PEDAL “VICENTE ANTÔNIO ELEUTÉRIO- KITO” NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNI-
CÍPIO DE ALUMÍNIO.
Recebimento do projeto de resolução nº 03/2022
Recebimento do projeto de lei nº 40/2022 que denomina via pública e dá outras providên-
cias.
Recebimento do projeto de lei nº 41/2022 que denomina via pública e dá outras providên-
cias.
Recebimento do projeto de lei nº 42/2022 que denomina via pública e dá outras providên-
cias.

Requerimentos
Requerimento nº 228/2022, de autoria do edil Paulinho Bola, requer voto de pesar pelo 
falecimento do Senhor Edvaldo Carvalho França.
Requerimento nº 229/2022, de autoria do edil Prof. Jediel, requer voto de pesar pelo fale-
cimento da Senhora Aparecida Filomena Martins.
Requerimento nº 234/2022, de autoria de todos os vereadores, requerem voto de pesar 
pelo falecimento do Senhor Adriano Acevis de Ávilla.
Requerimento nº 226/2022, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações sobre 
reposição de placa na rua Geraldo Rodrigues da Silva.
Requerimento nº 227/2022, de autoria do edil Adilson Baldoino, requer informações sobre 
furtos no cemitério.
Requerimento nº 230/2022, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações sobre 
limpeza das ruas do bairro Olidel.

Requerimento nº 231/2022, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações sobre poda 
das árvores que não sofreram a intervenção da CPFL.

Requerimento nº 232/2022, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações sobre  
prédios públicos com as luzes acessas a noite.

Requerimento nº 233/2022, de autoria do edil Prof. Jediel, requer informações sobre  inci-
dente em partida de futebol.

Indicações

Indicação Nº 107/2022 ,de autoria do edil Jean da Elite, solicita a implantação de lixeiras 
no ponto de ônibus na Rua Lamartine de Oliveira.

ORDEM DO DIA

Aprovada a Discussão Única do Projeto de Lei Nº 37/2022 que Dispõe sobre o desembar-
que noturno de mulheres, idosos, defi cientes e pessoas com crianças de colo em horário 
noturno no transporte coletivo no Município de Alumínio.

Aprovada a Primeira Discussão do projeto de lei nº 38/2022-L que dispõe sobre a proibi-
ção de queimadas no município de Alumínio e dá outras providências

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


