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DECRETOSDECRETOS
D E C R E T O Nº 2.274 DE 20 DE SETEMBRO DE 2.022.

REGULAMENTA O PROGRAMA BOLSA-ATLETA E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

Considerando o disposto no art. 1º da Lei 2.224 de 12 de agosto de 2022, que institui o Programa Bolsa-Atleta; 

Considerando a necessidade de regulamentar o Programa Bolsa-Atleta; 

DECRETA: 

Art. 1º. A Bolsa-Atleta, instituída pela Lei Municipal nº 2.224 de 12 de agosto de 2022, será implementada pelo Departamento Municipal de Esportes e Lazer que, com base na emenda 
impositiva 01/2021, disporá sobre os procedimentos operacionais para a concessão do benefício e distribuição que assegure o atendimento a todas as categorias de beneficiários. 

Art. 2º. Podem ser beneficiários da Bolsa-Atleta: 

I – Categoria Atleta Estudantil, concedida exclusivamente aos atletas estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino, públicas e/ou privadas, competidores dos jogos 
escolares e/ou universitários;
II - Categoria Atleta Estadual, concedida aos atletas participantes de competições esportivas oficiais promovidas pelas instituições que compõem o Sistema Nacional do Desporto e/ou 
Jogos Oficiais do Estado de São Paulo;
III - Categoria Atleta Nacional, concedida aos atletas participantes de competições esportivas oficiais nacionais, promovidas pelas instituições que compões o Sistema Nacional de Des-
porto;
IV - Categoria Atleta Internacional, concedida aos atletas participantes nas competições esportivas internacionais;
V - Categoria Atleta Olímpico e paraolímpico, concedida aos atletas participantes de jogos olímpicos e paraolímpicos. 

Art. 3º. O programa Bolsa-Atleta garantirá aos atletas cadastrados o benefício financeiro no valor mensal de R$ 300,00 (trezentos reais) a ser pago até o 5º (quinto) dia útil do mês sub-
sequente em conta corrente de titularidade do beneficiário. 
Art. 4º. Os benefícios eventuais conforme os valores fixados no Artigo 3º, serão revistos em ato do Poder Executivo, observado o limite da dotação orçamentária definido em emenda 
impositiva. 

Art. 5º. Fica criado uma comissão de avaliação do Programa Bolsa Atleta conforme o Art. 16 da Lei nº 2.224/2022, que será composta por quatro servidores do Departamento Municipal 
de Esportes e Lazer, sendo dois necessariamente com formação em Educação Física, sendo eles:

- Presidente o servidor Professor Jediel Hosana de Carvalho;
- Relator o servidor Professor José Carlos de Oliveira;
- Membro o Servidor Renato Yoshio Watanabe;
- Membro o Servidor Diogo Aparecido Faria da Silva.

Art. 6º. A concessão da Bolsa-Atleta, deverá ser requerida junto ao Departamento Municipal de Esportes e Lazer, mediante preenchimento de formulário próprio, que posteriormente 
será analisado pela comissão criada no Art. 5º deste decreto e acompanhado dos seguintes documentos: 
I - cópia de documento de identidade e do Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda; 
II - declaração do atleta ou de seu responsável, se menor de 18 (dezoito) anos, de que: 
a) não possui qualquer tipo de patrocínio, entendido como tal a percepção de valor pecuniário, eventual ou permanente, resultante de contrapartida em propaganda; e 
b) não recebe remuneração a qualquer título; 
III - declaração da entidade de prática desportiva, atestando que o atleta: 
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21a) estar vinculado a ela e se encontra em plena atividade esportiva; 
b) participa regularmente de treinamento para futuras competições municipais, estaduais e 
nacionais; 
IV - tratando-se de pedido de Bolsa-Atleta para recebimento do benefício financeiro men-
sal declaração da atestando que: 
a) encontra-se em plena atividade esportiva; 
b) participou, representando a sua entidade, de competições no ano imediatamente ante-
rior àquele em que pleiteia a concessão do benefício; 
c) participar regularmente de treinamento para futuras competições; e 
d) conta com o aval da entidade municipal ou estadual de administração do desporto da 
respectiva modalidade, na forma das declarações por elas firmadas. 
Parágrafo único. Após analise realizada pela comissão criada no Art. 5º, se não forem 
preenchidos todos os requisitos previstos no caput deste artigo, o candidato será notifi-
cado pela comissão, para, no prazo de trinta dias, complementar a documentação ou as 
informações, sob pena de indeferimento do pedido. 

Art. 7º. Deferido o pedido, o atleta terá o prazo de quinze dias a contar da notificação para 
assinatura do termo de adesão junto à comissão, sob pena de perda do direito ao benefí-
cio, podendo o prazo ser dilatado por igual período pela Comissão, desde que comprova-
da a justa causa por meio de atestado emitido pela entidade de administração do despor-
to. 

Parágrafo único. O termo de adesão terá suas cláusulas e condições padronizadas pela 
Comissão e será firmado por meio do Diretor do Departamento de Esportes e Lazer, com 
o atleta. 

Art. 8º. A bolsa será paga ao beneficiário a partir do mês subsequente ao da assinatura do 
termo de adesão pelo beneficiário ou seu responsável legal, no caso de menor de dezoito 
anos, na forma deste Decreto.
 
Parágrafo único. O benefício será cancelado quando o atleta deixar de satisfazer quais-
quer dos requisitos exigidos para sua concessão, diante de condenação por uso de doping 
e comprovada utilização de documento ou declaração falsos para obtenção do benefício. 

Art. 9º. O Departamento Municipal de Esportes e Lazer, manterá no portal oficial do 
Município relação atualizada dos atletas beneficiados com a Bolsa-Atleta, informando, no 
mínimo, o nome, o tipo da bolsa e a modalidade esportiva do atleta. 

Art. 10º. Qualquer interessado poderá impugnar a concessão da Bolsa-Atleta junto ao 
Departamento Municipal de Esportes e Lazer, mediante requerimento, o qual deverá estar 
instruído com os elementos comprobatórios ou com os indícios que motivem a impugna-
ção. 

§ 1º O Departamento Municipal de Esportes e Lazer encaminhará os documentos para a 
comissão que analisará a possível impugnação. Formalizada a impugnação, será instaura-
do procedimento administrativo para aferir a responsabilidade do atleta, aplicando-se, no 
que couber, o disposto na legislação vigente, observado o contraditório e a ampla defesa. 

§ 2º. Acolhida a impugnação, será cancelada a Bolsa-Atleta, com ressarcimento à adminis-
tração dos valores recebidos pelo atleta beneficiado, devidamente corrigidos, no prazo de 
sessenta dias a partir da data da notificação do devedor.
 
Art. 11º. O atleta beneficiado deverá apresentar à Comissão a prestação de contas no 
prazo de trinta dias após o recebimento da última parcela. 

§ 1º A prestação de contas deverá conter: I - declaração da entidade desportiva atestando 
que o atleta se manteve em plena atividade esportiva durante o período de recebimento 
do benefício e ainda que: 
a) manteve-se regularmente inscrito junto à entidade; e 
b) participou de competição promovida pela entidade no período de recebimento do bene-
fício, especificando denominação, data, local e resultados obtidos. 

§ 2º Caso a prestação de contas não seja apresentada no prazo ou não tenha sido apro-
vada, o benefício não será renovado até que seja regularizada a pendência. 

Art. 12º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 20 de setembro de 2022. 

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

RENATO YOSHIO WATANABE
Diretor do Departamento Municipal de Esporte e Lazer

Registrado e Publicado na Prefeitura em 20/09/2022

D E C R E T O Nº 2.273 DE 20 DE SETEMBRO DE 2.022.

 DISPÕE SOBRE O NOVO REGRAMENTO RELACIONADO AO USO DE MÁS-
CARAS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais 

que lhe são conferidas;

Considerando o novo regramento estabelecido pelo Estado de São Paulo através da reco-
mendação do Comitê Científico de Saúde do Estado de São Paulo; 

D E C R E T A:
                                                                                                                                                      
Art. 1º  Fica dispensada a obrigatoriedade do uso de máscaras ou cobertura facial no 
município de Alumínio, com exceção dos locais destinados à prestação de serviços à 
saúde.
 
 Parágrafo Único: Fica recomendado o uso de máscaras ou cobertura facial, em 
ambientes fechados ou aglomerados, para quem possui 60 anos ou mais, pessoas com 
comorbidades ou que estejam com sintomas gripais

Art. 2º  O uso de máscaras de proteção no transporte público passa a ser opcional para 
todos os passageiros.

Art. 3º     Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 20 de setembro de 2022. 

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

DR. PAULO SERGIO MARCELLO
Diretor do Departamento Municipal de Saúde

DALILA BERGER ARANTES
Diretora do Departamento Municipal de Governo

Registrado e Publicado na Prefeitura em 20/09/2022

LEISLEIS
L E I Nº 2.232, DE 13 DE SETEMBRO DE 2022
(Projeto de Lei nº 42/2022-L, de autoria do edil Rivera - Autógrafo nº 2261, 30/08/2022)

DENOMINA VIA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

                               O Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições 
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 IZALTINO PEREIRA MACIEL, a Rua SEM DENO-
MINAÇÃO, localizada no bairro Itararé, 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, 13 de setembro de 2022.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Prefeitura em 13/09/2022

L E I Nº 2.230, DE 13 DE SETEMBRO DE 2022
(Projeto de Lei nº 40/2022-L, de autoria do edil Prof. Jediel de Carvalho - Autógrafo nº 
2259, 30/08/2022)

DENOMINA VIA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições 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 VALDOMIRO RIBEIRO, a Rua G – Estrada das 
Figueiras, localizada no Colibri I, 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, 13 de setembro de 2022.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Prefeitura em 13/09/2022
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L E I Nº 2.231, DE 13 DE SETEMBRO DE 2022
(Projeto de Lei nº 41/2022-L, de autoria do edil Prof. Jediel de Carvalho - Autógrafo nº 
2260, 06/09/2022)

DENOMINA VIA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições 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 “DONA MARGARIDA” - MARIA MARGARIDA DA 
CONCEIÇÃO SILVA, a Rua Sem Saída que faz ligação com a Rua Luiz Carlos da Silva – 
“Luiz Soldado”, localizada no Bairro Haras Três Sinos, 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, 13 de setembro de 2022.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Prefeitura em 13/09/2022

L E I Nº 2.233, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022
(Projeto de Lei nº 39/2022-L, de autoria do edil Paulinho Bola - Autógrafo nº 2258, 
30/08/2022)

INSTITUI O DIA DA CAMINHADA E DO PEDAL “VICENTE ANTÔNIO ELEUTÉRIO- KITO” 
NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO
                               O Prefeito Municipal de Alumínio, usando 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 Dia da Caminhada e do Pedal “ Vicente Antônio  Eleutério-Kito” 
no calendário oficial do município, a ser comemorado anualmente no terceiro domingo de 
maio.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 14 de setembro de 2022.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Prefeitura em 14/09/2022

PORTARIASPORTARIAS
PORTARIA Nº  125/2022

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais 
que lhe são conferidas,
  
        R E S O L V E:    

Art. 1º NOMEAR o Sr. CLAUDINEI APARECIDO CRUZ portador CTPS nº 49309 série 
201/SP, RG nº 27.536.651-0, CPF nº 167.330.958-58, para exercer o emprego em Comis-
são de Assessor de Gabinete III, lotação GP, sem carga horária.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Portaria correrão a conta das dota-
ções próprias do Orçamento Vigente, suplementadas se necessário.

Art. 3º Cumpra-se com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 22 de agosto de 2022.

ANTONIO PIASSENTINI 
Prefeito Municipal

ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração

Registrada e Publicada na Prefeitura em 22/08/2022.

PORTARIA Nº 126/2022

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

CONSIDERANDO o processo seletivo simplificado nº 01/2022, através de prova prática 

para cadastro reserva de motorista de veículos pesados para o transporte público munici-
pal

CONSIDERANDO o excepcional interesse público, para o bom andamento da Rede Muni-
cipal de Transporte Coletivo;

 RESOLVE:

Art. 1º PRORROGAR as contratações para emprego celetista permanente de Motoris-
tas de Veículos Pesados, no regime CLT, em caráter temporário de seis meses, a partir de 
24/08/2022, para atender o transporte público municipal, os abaixo relacionados:

Sr. FLAVIO DOS SANTOS PEREIRA portador da CTPS nº 76212 serie 0319/SP, RG nº 
43.266.356-3 e do CPF nº 355.578.808-60, nos termos da Lei nº 1.132/2009, lotação 
DPMT, carga horária 40 horas/semanais.
Sr AIRTON VIEIRA portador da CTPS nº 39307 serie 020/SP, RG nº 16.603.927-5 e do 
CPF nº 046.654.758-73, nos termos da Lei nº 1.132/2009, lotação DPMT, carga horária 40 
horas/semanais.

Sr. CICERO ALVES DA SILVA portador da CTPS nº 099228serie 0030/PR, RG nº 
66.120.216-1/PR e do CPF nº 695.442.129-49 nos termos da Lei nº 1.132/2009, lotação 
DPMT, carga horária 40 horas/semanais.

Art. 2º A despesa decorrente da contratação, correrá a conta das dotações próprias do 
orçamento vigente, suplementadas se necessário.

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

     PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 24 de agosto de 2022.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

 ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração

Registrada e publicada na Prefeitura em 24/08/2022

PORTARIA Nº 127/2022

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

CONSIDERANDO o processo seletivo simplificado nº 01/2022, através de prova prática 
para cadastro reserva de motorista de veículos pesados para o transporte público munici-
pal

CONSIDERANDO o excepcional interesse público, para o bom andamento da Rede Muni-
cipal de Transporte Coletivo;

 RESOLVE:

Art. 1º PRORROGAR as contratações para emprego celetista permanente de Motoris-
tas de Veículos Pesados, no regime CLT, em caráter temporário de seis meses, a partir de 
24/08/2022, para atender o transporte público municipal, os abaixo relacionados:

Sr. JOSÉ LUCINEI DIAS portador da CTPS nº 056862 serie 0236/SP, RG nº 33.558.318-
0 e do CPF nº 263.421.648-35, nos termos da Lei nº 1.132/2009, lotação DPMT, carga 
horária 40 horas/semanais.
Sr. NATANAEL DIAS portador da CTPS nº 019166 serie 0278/SP, RG nº 24.549.460-1 e 
do CPF nº 144.804.408-10 nos termos da Lei nº 1.132/2009, lotação DPMT, carga horária 
40 horas/semanais.
Sr. DANIEL DE OLIVEIRA BEIRO portador da CTPS nº 073045 serie 0278/SP, RG nº 
33.154.453-2 e do CPF nº 290.747.998-92, nos termos da Lei nº 1.132/2009, lotação 
DPMT, carga horária 40 horas/semanais.
Sr. ISAQUEU ISAIAS DA SILVA portador da CTPS nº 3906 serie 159/SP, RG nº 
19.993.866-0 e do CPF nº 105.550.918-64, nos termos da Lei nº 1.132/2009, lotação 
DPMT, carga horária 40 horas/semanais.

Art. 2º A despesa decorrente da contratação, correrá a conta das dotações próprias do 
orçamento vigente, suplementadas se necessário.

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

     PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 24 de agosto de 2022.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

 ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 24/08/2022
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23PORTARIA Nº 124/2022

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

CONSIDERANDO o processo seletivo simplificado nº 02/2022, através de prova prática 
para cadastro reserva de motorista de veículos pesados para o transporte público munici-
pal

CONSIDERANDO o excepcional interesse público, para o bom andamento da Rede Muni-
cipal de Transporte Coletivo;

 RESOLVE:

Art. 1º AUTORIZAR as contratações para emprego celetista permanente de Motoristas 
de Veículos Pesados, no regime CLT, em caráter temporário de seis meses, a partir de 
20/08/2022, para atender o transporte público municipal, os abaixo relacionados:

 Sr. DANIEL DIAS portador da CTPS nº 6864164 serie 001-0/PR, RG nº 27.725.231-3 e do 
CPF nº 164.397.138-76, nos termos da Lei nº 1.132/2009, lotação DPMT, carga horária 40 
horas/semanais.
Sr. PAULINO MARTINS BARBOSA portador da CTPS nº 057519 serie 0146/SP, RG nº 
21.361.627 e do CPF nº 256.508.178-20, nos termos da Lei nº 1.132/2009, lotação DPMT, 
carga horária 40 horas/semanais
Sr. MARCOS ANTONIO BALBINO DA SILVA portador da CTPS nº 14271 serie 00106/
SP, RG nº 21.671.460-6 e do CPF nº 125.690.180-70, nos termos da Lei nº 1.132/2009, 
lotação DPMT, carga horária 40 horas/semanais
Sr. CUSTÓDIO SEBASTIÃO LOURENÇO portador da CTPS nº 018956 serie 605/SP, 
RG nº 17.915.379 e do CPF nº 031.403.808-60, nos termos da Lei nº 1.132/2009, lotação 
DPMT, carga horária 40 horas/semanais

Art. 2º A despesa decorrente da contratação, correrá a conta das dotações próprias do 
orçamento vigente, suplementadas se necessário.

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

     PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 20 de agosto de 2022.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração

Registrada e publicada na Prefeitura em 20/08/2022

EDITAL Nº 006/2022

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA INSCRIÇÃO DA SOLICITA-
ÇÃO DA BOLSA ATLETA 2022.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, no uso de suas 
atribuições, torna público, em consonância com a Lei Municipal 
n° 2.224 de 12 de agosto de 2022, o presente Edital de Seleção 
Pública para Concessão do Programa Bolsa Atleta, no exercício 
de 2022.
1. DO OBJETIVO
1.1 Com o objetivo de incentivar os atletas que representam a 
cidade de Alumínio ou outros municípios, nas diversas modali-
dades esportivas, dar-se-á incentivo financeiro, visando o auxílio 
aos atletas de rendimento para sua manutenção pessoal, em 
função da sua prática esportiva.
2. DOS CRITÉRIOS E PROCESSO DE SELEÇÃO
2.1 O processo de seleção para a concessão da Bolsa Atleta con-
tará com as seguintes
fases:
1ª Fase: Cadastro e entrega de toda documentação, efetuada 
pelo atleta ou seu representante;
2ª Fase: Análise documental efetuada pela Comissão Municipal 
de Esportes e Lazer, que conferirá a documentação apresentada, 

EDITAISEDITAIS

o preenchimento integral e correto dos formulários de inscrição.
3ª Fase: Divulgação da Listagem dos contemplados.
3. DA INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO
3.1 As inscrições serão recebidas no Departamento Municipal de 
Esportes e Lazer, à Avenida Engº Antônio de Castro Figueirôa, 
100, Vila Santa Luzia, Alumínio – SP;
3.2 Período de Inscrição: a partir do dia 03 de outubro de 2022, 
sendo encerradas no dia 14 de outubro de 2022.;
3.3 Horário de recebimento para as inscrições:
Segunda a Sexta-Feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 16h;
3.4 As inscrições deverão ser entregues, apresentando os se-
guintes anexos, conforme artigo 6º da Lei 2.224/2022:
Obs.: Os anexos estarão disponíveis no site da Prefeitura Munici-
pal de Alumínio
www.aluminio.sp.gov.br
∙ Anexo 1 – Ficha de Inscrição do Bolsa Atleta 2022;
∙ Anexo 2 – Termo de Compromisso;
∙ Anexo 3 – Planejamento Anual de Participação para 2022.
∙ Anexo 4 – Declaração de Residência;
∙ Anexo 5 – Termo de Autorização de Pais ou Responsáveis Le-
gais e de uso de Imagem (para menores de dezoito anos);
∙ Anexo 6 – Currículo Esportivo com comprovação das conquis-
tas. (foto em podium com a descrição da competição, ex. nome 
do evento, local e data que ocorreu/ Resultado oficial)
* as inscrições que não apresentarem com clareza suas conquis-
tas serão automaticamente desclassificadas.
∙ Cópia de RG e CPF.
3.5 Atender os seguintes requisitos:
1) Possuir idade mínima de acordo com a Lei nº 2.224/2022;
2) Estar vinculado a alguma entidade de prática desportiva, ou 
entidade de administração desportiva;
3) Estar em plena atividade esportiva;
4) Não receber remuneração de entidade de prática desportiva;
5) Ter participado de competição esportiva em âmbito municipal, 
regional, estadual ou internacional;
6) Estar regularmente matriculado em instituição de ensino públi-
co ou privado, apresentando o comprovante de matrícula e frequ-
ência da unidade escolar (quando estudante);
7) Representar o município de Alumínio nas competições oficiais 
em nível municipal, regional, estadual, nacional ou internacional, 
sempre que convocado pelo Departamento Municipal de Esportes 
e Lazer;

8) Não estar cumprindo qualquer tipo de punição imposta por 
Tribunal de Justiça Desportiva, Liga, Federação e/ou Confede-
rações das modalidades correspondentes, além de apresentar 
Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, a ser emitida pela 
Justiça Federal e Justiça Comum Estadual.
3.6 A não apresentação dos documentos solicitados neste Edital 
acarretará na eliminação automática do candidato.
4. DOS PARTICIPANTES
4.1 A Bolsa Atleta será concedida para atletas, nas seguintes 
categorias:
Estudantil: concedida exclusivamente aos atletas estudantes re-
gularmente matriculados em instituições de ensino, públicas e/ou 
privadas, competidores dos jogos escolares e/ou universitários;
Estadual: concedida aos atletas participantes de competições 
esportivas oficiais promovidas pelas instituições que compõem o 
Sistema Nacional do Desporto e/ou Jogos Oficiais do Estado de 
São Paulo;



Alumínio, 29 de Setembro de 2022Edição nº 18 - Ano XIII

24
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

63ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 12 DE SETEMBRO 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 218, 221, 
222, 224 e 225 de 2022 que estarão disponíveis no portal de 
transparência da Câmara.
LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VE-
READORES:

Requerimentos

Requerimento nº 266/2022, de autoria do edil Prof. Jediel, requer 
voto de pesar pelo falecimento do Sr. Antonio de Oliveira.

Requerimento nº 255/2022, de autoria do edil Chico Capoeira, 
requer informações sobre instalação de ponto de ônibus entre a 
Av. José Benedito com Rua Julieta Tavares.

Requerimento nº 256/2022, de autoria do edil Chico Capoeira, 
requer informações sobre limpeza bocas de lobo na Rua João 
Felipe de Souza.

Requerimento nº 257/2022, de autoria do edil Paulinho Bola, re-
quer informações sobre implantação de braço de energia na rua 
Luso de Lima.

Requerimento nº 258/2022, de autoria do edil Paulinho Bola, re-
quer informações sobre veículos abandonados na via pública.

Requerimento nº 259/2022, de autoria do edil Jean da Elite, re-
quer informações sobre troca e instalação e placas indicativas.

Requerimento nº 260/2022, de autoria do edil Paulinho Bola, re-
quer informações sobre fechamento da Prefeitura com cancelas 
de controle de acesso.

Requerimento nº 261/2022, de autoria do edil Paulinho Bola, re-
quer informações sobre aumento da cobertura do ponto de ôni-
bus na Avenida Antônio de Castro Figueroa.
Requerimento nº 262/2022, de autoria do edil DJ Delcinho, requer 
informações sobre extensão da rede de água tratada para aten-
der o bairro Areia Branca 2.

Nacional: concedida aos atletas participantes de competições 
esportivas ofi ciais nacionais, promovidas pelas instituições que 
compõem o Sistema Nacional do Desporto;
Internacional: concedida aos atletas participantes competições 
esportivas internacionais;
Olímpica e paraolímpica: concedida aos atletas participantes de 
jogos olímpicos e paraolímpicos.
5. DA DURAÇÃO DA BOLSA
5.1 A Bolsa concedida terá duração de no máximo 01 ano, encer-
rando em dezembro de 2022, podendo ser cancelada a qualquer 
momento caso o atleta não cumpra suas obrigações.
6. DAS OBRIGAÇÕES DOS (AS) BOLSISTAS
6.1 Representar o município de Alumínio nas competições Ofi -
ciais quando convocado;
6.2 Participar das atividades e eventos em prol do desenvolvi-
mento do esporte, bem como em campanhas educativas promo-
vidas pelo Município;
6.3 É vetado ao atleta bolsista receber remuneração de entidade 
de prática desportiva;
6.4 Prestar contas à comissão do Departamento Municipal de 
Esportes e Lazer trimestralmente.
7. DA COMISSAO DE AVALIAÇÃO
7.1 O processo de seleção para avaliação, concessão e exclusão 
da Bolsa Atleta será realizado, de acordo com a disponibilidade 
fi nanceira da emenda impositiva 01/2021 destinada ao Departa-
mento Municipal de Esportes e Lazer, segundo os critérios elen-
cados neste instrumento, de acordo com a Lei Municipal n° 2.224 
de 12 de agosto de 2022.
8. DA DIVULGAÇÃO
9.1 A listagem prévia contendo os nomes dos atletas será divul-
gada em meio de comunicação impresso e eletrônico, responsá-
veis pelas publicações ofi ciais do município.
10. DOS RECURSOS
10.1 O prazo para recurso sobre a listagem prévia será de dois 
dias úteis, contados da publicação desta.
10.2 O recurso deverá ser protocolado junto ao Departamento 
Municipal de Esportes e Lazer, direcionado à Comissão do Pro-
grama Bolsa Atleta, que terá o prazo de até cinco dias úteis para 
deliberação.
10.3 A Comissão após deliberação acerca dos recursos encami-
nhará listagem fi nal de
classifi cação dos atletas benefi ciados com o Programa Bolsa 
Atleta.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO, 27 de setembro de 
2022

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

Professor Jediel Hosana de Carvalho;
Professor José Carlos de Oliveira;
Renato Yoshio Watanabe;
Diogo Aparecido Faria da Silva. 
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25Requerimento nº 263/2022, de autoria do edil DJ Delcinho, requer 
informações sobre contratação de auxiliares de desenvolvimento 
infantil.

Requerimento nº 264/2022, de autoria do edil DJ Delcinho, requer 
informações sobre entulhos na Rua Rio Grande do Sul.

Requerimento nº 265/2022, de autoria do edil DJ Delcinho, requer 
informações sobre palestra nas escolas municipais.

Indicações
Indicação Nº 117/2022 ,de autoria do edil DJ Delcinho, solicita a 
realização de demarcação de vaga em ambulância em frente ao 
prédio da Unimed.

Indicação Nº 118/2022 ,de autoria do edil DJ Delcinho, solicita a 
realização de manutenção na Estrada do Sinindú.

Indicação Nº 119/2022 ,de autoria do edil DJ Delcinho, solicita a 
realização de reparos na pavimentação no entroncamento entre 
as ruas João Isidoro e Rua Paulo Dias.

Indicação Nº 120/2022 ,de autoria do edil DJ Delcinho, solicita a 
realização de manutenção na rua Aparecida Miguel Dias.

Indicação Nº 121/2022 ,de autoria do edil DJ Delcinho, solicita a 
pavimentação  das ruas Manuel Pereira Leal e Wanderley Mar-
ques de Oliveira.

ORDEM DO DIA

Aprovada a Discussão Única do Projeto de Resolução Nº 4/2022 
que dispõe sobre criação de Comissão de Especial de Estudos.

64ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 19 DE SETEMBRO 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 226, 227, 
230, 231, 232 e 233 de 2022 que estarão disponíveis no portal de 
transparência da Câmara.
Recebimento do projeto de lei nº 11/2022 que dispõe sobre nova 
redação à Lei Municipal nº 23/1993 que criou o Fundo Social de 
Solidariedade e dá outras providências.

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VE-
READORES:

Recebimento do Projeto de Lei Nº 44/2022-L que DISPÕE SO-
BRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO QUE ES-
PECIFICA.

Requerimentos

Requerimento nº 267/2022, de autoria do edil Paulinho Bola, re-
quer informações sobre iluminação de ponto de ônibus na estra-
da Ayrton Senna.

Requerimento nº 268/2022, de autoria do edil DJ Delcinho, requer 
informações sobre manutenções nas janelas dos ônibus do trans-
porte público municipal.

Requerimento nº 269/2022, de autoria do edil Chico Capoeira, 
requer informações sobre limpeza nas calçadas no Bairro Jardim 
Olidel.

Indicações
Indicação Nº 122/2022 ,de autoria do edil Jean da Elite, solicita 
a manutenção com uso de máquina e colocação de cascalho na 
Estrada Municipal Jasiel do Prado Ferreira.

Indicação Nº 123/2022 ,de autoria do edil Jean da Elite, solicita 
a limpeza e manutenção das margens do córrego Varjão na Vila 
Paraíso.

Indicação Nº 124/2022 ,de autoria do edil DJ Delcinho, solicita a 
manutenção da calçada na rua Julieta de Castro.

Indicação Nº 125/2022 ,de autoria do edil DJ Delcinho, solicita a 
instalação de ar-condicionado no pronto socorro municipal.

ORDEM DO DIA

Aprovada a Discussão Única do Projeto de Lei Nº 43/2022-L que 
INSTITUI A SEMANA DA ARTE E CULTURA “ ADRIANO ÁVILA”.

65ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 26 DE SETEMBRO 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:
LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VE-
READORES:

Recebimento do veto total nº 01/2022 ao projeto de lei nº 
38/2022-L que dispõe sobre a proibição de queimadas no municí-
pio de Alumínio e dá outras providências.
 
Recebimento das respostas dos requerimentos nºs 235,236, 
237,238 e 239  de 2022 que estarão disponíveis no portal de 
transparência da Câmara.

Requerimentos
Requerimento nº 270/2022, de autoria do edil DJ Delcinho, requer 
informações sobre motorista.
Requerimento nº 271/2022, de autoria do edil DJ Delcinho, requer 
informações sobre retirada de fios, cabos e equipamentos exce-
dentes, fixados em postes de energia elétrica e telefonia.
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Requerimento nº 272/2022, de autoria dos edis Dr. Pretti e Pauli-
nho Bola, requer informações sobre construção de postode saúde 
no bairro do Irema.
Requerimento nº 273/2022, de autoria do edil Chico Capoeira, 
requer informações sobre mudança de ponto de ônibus.
Requerimento nº 274/2022, de autoria dos eis Dr. Pretti e Pau-
linho Bola, requerem informações sobre instalação de gramado 
sintético no estádio do Bairro Olidel.
Requerimento nº 275/2022, de autoria do edil Prof. Jediel ,requer 
informações sobre oferta de vagas de creche.
Requerimento nº 276/2022, de autoria da edil Profª. Meire Bar-
bosa, requer informações sobre compra de exemplares do livro “ 
Sou um pouco mais que diferente”.
Requerimento nº 277/2022, de autoria da edil Profª. Meire Barbo-
sa, requer informações sobre o asfalto da Rua Joana Mota.
Requerimento nº 278/2022, de autoria da edil Prof. Jediel de Car-
valho, requer informações sobre o programa bolsa-atleta.
Requerimento nº 279/2022, de autoria da edil Chico Capoeira, 
requer informações sobre instalação de unidade do “Poupa Tem-
po” em Alumínio.
Requerimento nº 280/2022, de autoria da edil Chico Capoeira, 
requer informações sobre implantação de lombada na Estrada 
Santa Rita.
Requerimento nº 281/2022, de autoria da edil Profª. Meire Barbo-
sa, requer informações sobre instalação de um braço de ilumina-
ção no poste localizado na Rua Mariana.

ORDEM DO DIA

Adiada a  Discussão Única do projeto de lei nº 11/2022 que dis-
põe sobre nova redação à Lei Municipal nº 23/1993 que criou o 
Fundo Social de Solidariedade e dá outras providências.

Adiada a Discussão Única do Projeto de Lei Nº 44/2022-L que 
DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 
QUE ESPECIFICA.

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
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