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DECRETOSDECRETOS
D E C R E T O  Nº  2.276 DE 10 DE OUTUBRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE PONTO FACULTATIVO NO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS

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

D E C R E T A :

Art. 1.º - Fica decretado PONTO FACULTATIVO o dia 28 de outubro de 2022, sexta-feira, 
devido o Dia do Funcionário Público, não havendo expediente nas repartições públicas do 
Município de Alumínio.

Art. 2.º - Em todos os setores e unidades municipais, cujos serviços não podem sofrer 
interrupção, deverão ser mantidos plantões de atendimento aos cidadãos, bem como, 
deverão ser organizadas Escalas de Serviço pelas respectivas chefias, para que sejam 
normalmente executados.

Art. 3.º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 10 de outubro de 2022.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal 

ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração

Registrado e Publicado na Prefeitura em 10/10/2022

D E C R E T O N.º 2.275, DE 04 DE OUTUBRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALU-
MÍNIO, A TÍTULO PRECÁRIO E TEMPORÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais 
que lhe são conferidas pelo § 4º, do art. 97, da L.O.M.

D E C R E T A:

Art. 1º- Fica outorgada a Empresa Spraymaster Transporte e Serviços Ltda., permissão 
de uso, a título precário e temporário de uma área pública, localizada na Rua Ice Pack nº 
172, Bairro Briquituba – Alumínio / SP, CEP 18125-000, Inscrição nº 1.083.4.3.000000003 
ID FISICO 2294, 50% (cinquenta por cento) da área do terreno, ou seja, 1.590 m2, de 
uma área total de 3.181,87m2, conforme croqui anexo que faz parte integrante deste, per-
tencente ao Município, em perfeitas condições de ocupação, destinado a estacionamento 
e pernoite dos ônibus da frota da PERMISSIONÁRIA utilizados na prestação de serviços 
ao MUNICÍPIO

Art.2º-  A permissão de que trata este Decreto, perdurará até a data de 31 de maio de 
2023, podendo ser prorrogado, desde que, perpetuem os termos constantes no termo 
de permissão e, desde que, haja interesse público na prorrogação, podendo a qualquer 
momento ser cassada, a exclusivo critério do Município. 

Art.3º-  A permissão é outorgada sem ônus à PERMISSIONÁRIA, sendo, desde já, auto-
rizado à PERMISSIONÁRIA construir um barracão com sanitários, tendo as despesas por 
conta da empresa e sem direito a ressarcimento no término da referida permissão para 
atender o serviço de manutenção dos veículos de sua propriedade, locados a este erário.

Art.4º-  Fica expressamente proibida à locação do espaço para terceiros, sob pena de 

imediata revogação administrativa da permissão sem qualquer aviso prévio. 

Art.5º-  A permissionária assumirá integralmente os custos de instalação, operação  ma-
nutenção dos equipamentos de sua propriedade a serem instalados no local e da conta de 
energia elétrica.
   
Art. 6º-  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO,  04 de outubro de 2022

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado na, Prefeitura em 04/10/2022.

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS
Diretora de Divisão de Serviços Administrativos

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO, 
EM CARÁTER PRECÁRIO E POR TEMPO DETERMINADO

Pelo presente instrumento de PERMISSÃO, devidamente autorizado conforme permiti-
do no artigo 97 caput e parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município de Alumínio, de um 
lado o MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 
CNPJ sob o nº 58.987.629/0001-57, com sede na Av. Engº Antônio de Castro Figueirôa 
nº 100, Vila Santa Luzia – Alumínio/SP, CEP 18125-000, representado neste ato pelo 
seu Prefeito Sr. Antônio Piassentini, doravante denominado PERMITENTE e de outro a 
Empresa SPRAYMASTER TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o 
nº 07.078.869/0001-05, com sede na Estrada Dr. Celso Charuri, KM 9, Bairro Jundiaquara 
– Araçoiaba da Serra / SP, CEP 18190-000, doravante denominada PERMISSIONÁRIA, 
ajustam e acordam entre si a utilização
temporária da área localizada na Rua Ice Pack nº 172, Bairro Briquituba – Alumínio / SP, 
CEP 18125-000, conforme croqui que faz parte integrante deste, pertencente ao Municí-
pio, em perfeitas condições de ocupação.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O MUNICÍPIO outorga à PERMISSIONÁRIA o direito de utilizar o imóvel localizado na 
Rua Ice Pack nº 172, Bairro Briquituba – Alumínio / SP, CEP 18125-000, Inscrição nº 
1.083.4.3.000000003 ID FISICO 2294, 50% (cinquenta por cento) da área do terreno, ou 
seja, 1.590 m2, de uma área total de 3.181,87m2, de sua propriedade, para estaciona-
mento e pernoite dos ônibus da frota da PERMISSIONÁRIA utilizados na prestação de 
serviços ao MUNICÍPIO.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO
1 - A permissão ora outorgada vigorará até 31 de maio de 2023, a contar da 

data da assinatura do presente termo, podendo ser renovada a critério e no interesse da 
Administração.Ressalvadas as hipóteses previstas neste instrumento, a revogação do 
TERMO DE PERMISSÃO DE USO poderá ser determinada a qualquer tempo, por ato 
unilateral e escrito da PERMITENTE, motivado por razões de conveniência e oportunida-
de da administração Pública, sem que seja devida ao PERMISSIONÁRIO, indenização de 
qualquer espécie ou natureza.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CUSTO

Fica sob responsabilidade da PERMISSIONÁRIA o pagamento de energia elétrica do 
local, devendo manter os pagamentos em dia, bem como enviar mensalmente à PERMI-
TENTE os respectivos comprovantes de pagamento, através do e-mail rendas@aluminio.
sp.gov.br, sendo que o não pagamento implicará a inscrição do débito em dívida ativa e o 
ajuizamento de Execução Fiscal. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS DIREITOS DO PERMISSIONÁRIO
Na utilização do bem público referido, A PERMISSIONÁRIA poderá usufruir, de todo o 
imóvel descrito na Cláusula Primeira, devendo zelar pela conservação do bem público 
ora outorgado e responsabilizando-se, pelo presente termo, com quaisquer prejuízos 
que venha a causar ao imóvel, bem como edificar um barracão com sanitários, tendo as 
despesas por conta da empresa e sem direito ao ressarcimento  ou retirada de quaisquer 
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materiais e objetos  utilizados na referida construção no término da PERMISSÃO.

CLÁUSULA QUINTA – DAS PROIBIÇÕES
Fica expressamente proibido qualquer sub permissão a terceiros, transferência de domí-
nio, mesmo que temporário ou utilização do imóvel para fi ns diversos aos constantes na 
cláusula primeira, hipótese em que a Administração retomará o bem sem qualquer aviso 
prévio.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA PERMISSIONÁRIA
Pela utilização das referidas instalações a PERMISSIONÁRIA obriga-se a:

I – responsabilizar-se pela construção, manutenção e conservação do bem público objeto 
do presente Termo, obrigando-se a devolvê-lo nas mesmas condições em que o recebeu, 
acrescido de toda e qualquer benfeitoria realizada durante o período da permissão, me-
diante termo de vistoria, devidamente assinado pela PERMITENTE;

II – garantir que a área autorizada será exclusivamente para uso próprio, objeto para o 
qual a permissão é outorgada, com o zelo e conservação da referida área.

III – adimplir todas as despesas com energia elétrica que recaem sobre o imóvel, além 
das benfeitorias necessárias.

IV – comprometer-se a utilizar mão de obra qualifi cada para a construção do barracão 
com sanitários, respeitando a legislação sanitária municipal, estadual e federal.

V - Realizar a destinação adequada de resíduos sólidos resultantes das atividades objeto 
da permissão.

VI- O PERMISSIONÁRIO deverá realizar a manutenção e limpeza da área objeto da PER-
MISSÃO, incluindo suas instalações elétricas, hidráulicas e de esgotamento sanitário.

VII – Todas as benfeitorias que venham a ser realizadas no imóvel serão, automatica-
mente, incorporadas a esta, não remanescendo ao PERMISSIONÁRIO direito a qualquer 
espécie de indenização, nem, tampouco, exercício de retenção por aquelas benfeitorias.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO DO TERMO
Este termo poderá ser rescindido:

a) por decisão unilateral do MUNICÍPIO;
b) pelo inadimplemento de qualquer das cláusulas;
c) fi ndo o prazo da PERMISSÃO ou de eventuais prorrogações, nos termos da cláusula 
específi ca.

E assim, por estarem devidamente justos e acordados, fi rmam o presente instrumento em 
2 (duas) vias de igual forma e teor, assinado também por  2 (duas) testemunhas.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO, 04 de outubro de 2022. 

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
PERMITENTE

LUIZ CARLOS DE SOUZA JUNIOR
PERMISSIONÁRIO

Testemunhas:

1.____________________    2. ______________________
( assinatura)          ( assinatura)

Nome:                                     Nome:
RG:           RG:
Endereço:          Endereço:

LEISLEIS
L E I Nº 2.234, DE 26. DE SETEMBRO DE 2022
(Projeto de Lei nº 43/2022-L, de autoria do edil Jean da Elite - Autógrafo nº 2262, 
20/09/2022)

INSTITUI SEMANA DA ARTE E CULTURA “ADRIANO ÁVILA”
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 instituída a Semana da Arte e Cultura “Adriano Ávila” no calendário ofi cial do 
município, a ser comemorada anualmente no mês de maio, tendo como abertura ofi cial o 
dia 24 de maio (dia do aniversário do artista).
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 26 de setembro de 2022.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
FERNANDO KITAGAWA
Diretor do Departamento Municipal de Cultura
Registrada e Publicada na Prefeitura em 26/09/2022

PORTARIA Nº. 138/2022
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais 
que lhe são conferidas, e

R E S O L V E:
Art.1º DESIGNAR, o servidor Sr. LAVERIO RUSSO JUNIOR, contador, portador do C.R.C. 
nº SP 192941/O-0, ocupante do emprego em comissão de Diretor do Departamento 
Municipal de Finanças e o Servidor Sr. ERICK FERNANDO CHAGAS, Engenheiro Civil, 
portador do CREA nº 5060914617, ocupante do emprego em comissão de Diretor do De-
partamento Municipal de Serviços Urbanos, para respectivamente exercerem as funções 
de GESTOR e RESPONSÁVEL TÉCNICO dos convênios a serem fi rmados com a Casa 
Civil, Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo.

Art. 2º Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO,   03 de outubro de 2022.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado na Prefeitura em 03/10/2022.

PORTARIA Nº 136/2022

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

CONSIDERANDO A Lei Federal nº 13.019, de 31 de junho de 2014, o qual estabelece 
normas gerais para as parcerias entre a administração pública e organizações da socieda-
de civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de fi nalidades de interes-
se público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente 
estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de 
fomento ou em acordos de cooperação;

Considerando o Decreto Municipal nº 1.889, de 16 de março de 2018, o qual “dispõe 
sobre as regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a 
Administração Pública Municipal e as Organizações da Sociedade Civil de que trata a lei 
federal nº 13.019/14”;

 R E S O L V E :

Art. 1º -  NOMEAR Comissão de Seleção que serão responsáveis pelo proces-
samento e julgamento de chamamento públicos no âmbito da Administração Municipal, 
referentes parcerias, com organizações da sociedade civil, respeitadas as condições e 
os critérios de seleção estabelecidos nos respectivos editais de chamamento, bem como 
as disposições da Lei Federal nº 13.019/2014, regulamentada pelo Decreto Federal nº 
8.726/2016 e o Decreto Municipal, nº 1.889/2018:

Art. 2º- Designar para compor a comissão de seleção os servidores abaixo indicados:

 Representante do Departamento Municipal de Desenvolvimento Social
 Presidente:    Maisa Almeida de Lima Cavalcante

Membros:  Claudia Fernanda Silveira Furquim 
Membro: Liliane Conceição de Almeida
 Representante do Departamento Municipal de Governo
Membro:       Glaucia Gomes de Almeida
Representante do Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adoles-
cente – CMDHCA

PORTARIASPORTARIAS
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EDITALEDITAL

Membro:       Fiorisilia Ana Maria Risi

Art. 3º - Para subsidiar seus trabalhos, a comissão de seleção poderá solicitar apoio de 
servidores públicos especialistas nas políticas pú8blicas respectivas, objeto do chama-
mento em processamento e julgamento, nos moldes do que determina o § 1º do art. 11 do 
Decreto Municipal nº 1.889/2018

Art. 4º - O desempenho das atribuições da Comissão ora nomeada será considerado de 
relevante serviço público.
                            
Art. 5º - Cumpra-se. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 03 de outubro de 2022.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Prefeitura em 03/10/2022.

EDITAL Nº 07/2022
EDITAL DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE INSCRIÇÃO PARA 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 
Prorrogação de Seleção Pública para Concessão do Programa Bolsa Atleta, no exercício 
de 2022, 
As inscrições serão recebidas no Departamento Municipal de Esportes e Lazer, à Avenida 
Engº Antônio de Castro Figueirôa, 100, Vila Santa Luzia, Alumínio – SP;
Período da prorrogação de Inscrição: a partir do dia 17 de outubro até o dia 21 de outubro 
de 2022.
Horário de recebimento para as inscrições: Segunda a Sexta-Feira, das 8h às 12h e das 
13h30 às 16h;
As inscrições deverão ser entregues, apresentando os seguintes anexos, conforme artigo 
6º da Lei 2.224/2022:
Obs.: Os anexos estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal 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 Legais e de uso de Imagem 
(para menores de dezoito anos);
∙ Anexo 6 – Currículo Esportivo com comprovação das conquistas. (foto em podium com a 
descrição da competição, ex. nome do evento, local e data que ocorreu/ Resultado ofi cial)
* as inscrições que não apresentarem com clareza suas conquistas serão automaticamen-
te desclassifi cadas.
∙ Cópia de RG e CPF.
Edital na integra e os anexos se encontram disponíveis nos links abaixo:

https://aluminio.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/09/Edital-006-
-Inscri%C3%A7%C3%A3o-para-Bolsa-Atleta.pdf 
https://aluminio.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/09/Anexo-1-Ficha-de-
-inscri%C3%A7%C3%A3o-Bolsa-Atleta-2022.pdf 

https://aluminio.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/09/Anexo-2-Termo-de-compromisso-
Bolsa-Atleta.pdf 

https://aluminio.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/09/Anexo-3-Planejamento-anual-bolsa-
-atleta.pdf 

https://aluminio.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/09/Anexo-4-
-Declara%C3%A7%C3%A3o-de-residencia.pdf 

https://aluminio.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/09/Anexo-5-
-Autoriza%C3%A7%C3%A3o-imagem.pdf 

https://aluminio.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/09/Anexo-6-Curriculo-do-atleta.pdf 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 17 de outubro de 2022.
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

PUBLICAÇÕES OFICIAIS

66ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 03 DE OUTUBRO 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 do projeto de lei nº 13/2022 que dispõe sobre a recriação do fundo social de 
solidariedade e dá outras providências.

Retirada do projeto de lei nº 11/2022 que dispõe sobre nova redação á Lei Municipal nº 
23/1993, que criou o fundo social de solidariedade e dá outras providências.

Recebimento do projeto de lei nº 12/2022 que estima a receita e fi xa a despesa do munici-
pio de Alumínio para o exercicio de 2023

Recebimento das respostas dos requerimentos nºs  240, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 
249, 251, 252 e 253 de 2022 que estarão disponíveis no portal de transparência da Câma-
ra.

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:

Requerimentos
Requerimento nº 282/2022, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações sobre o 
quinquênio.

Requerimento nº 283/2022, de autoria do edil Paulinho Bola, requer voto de pesar pelo 
falecimento do Senhor Sandro Gonçalves Jacob.

Requerimento nº 284/2022, de autoria do edil Adilson Baldoino, requer informações sobre 
a recriação do Fundo Social de Solidariedade.

Requerimento nº 285/2022, de autoria do edil Chico Capoeira, requer informações sobre 
a degradação asfáltica no início da Estrada da Servidão com Estrada Municipal, no bairro 
Oncinha.

Requerimento nº 286/2022, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações sobre 
lombada na rua Antonio Dias.

Requerimento nº 287/2022, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações sobre 
operação tapa buracos na rua Paulo Dias.

Requerimento nº 288/2022, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações sobre 
fato ocorrido no P.A

Requerimento nº 289/2022, de autoria do edil Adilson Baldoino, requer voto de pesar pelo 
falecimento da Senhorita Franciele Fernandes de Lima.

Indicações

Indicação Nº 126/2022 ,de autoria do edil Prof. Jediel, solicita abono de emergência aos 
servidores.

ORDEM DO DIA

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

Aprovada a Discussão Única do Projeto de Lei Nº 45/2022 que dispõe sobre revogação e 
restauração (repristinação) de lei.

Aprovada Discussão ùnica do Projeto de Lei Nº 46/2022 que DISPÕE SOBRE DENO-
MINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO QUE ESPECIFICA.

Adiada a Discussão Única do veto total nº 01/2022 ao projeto de lei nº 38/2022-L que 
dispõe sobre a proibição de queimadas no município de Alumínio e dá outras provi-
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dências.

Aprovada a Discussão Única do PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 05/2022 que Dispõe 
sobre alteração da Resolução nº 425/2021, com modificação de prazo.

Aprovada a Discussão Única da moção nº 20/2022
Aprovada a Discussão Única da moção nº 21/2022

67ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 10 DE OUTUBRO 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 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 
264 e 265 de 2022 que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara.
LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:

Recebimento da moção de repúdio nº 22/2022

Recebimento do projeto de lei 48/2022 que denomina via pública municipal e dá outras providên-
cias.

Requerimentos

Requerimento nº 292/2022, de autoria dos edis Prof. Jediel, Chico Capoeira e DJ Delcinho reque-
rem voto de pesar pelo falecimento do Senhor Luiz Elias Pinheiro.
Requerimento nº 293/2022, de autoria dos edis Jean da Elite, Profª, Meire Barbosa, Chiquinho 
Capoeira e DJ Delcinho, requerem voto de pesar pelo falecimento do Senhor Josias Conceição de 
Campos.
Requerimento nº 290/2022, de autoria do edil Jean da Elite, requer informações sobre carros em 
frente a Creche Municipal.
Requerimento nº 291/2022, de autoria do edil Jean da Elite, requer informações sobre instalação 
de um Centro de Lazer.
Requerimento nº 294/2022, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações sobre mutirão de 
cirurgias.
Requerimento nº 295/2022, de autoria do edil Chico Capoeira, requer informações sobre enchente 
no Bairro Areia Branca.
Requerimento nº 296/2022, de autoria do edil Chico Capoeira, requer informações sobre enchente 
na Vila Paraíso.
Requerimento nº 297/2022, de autoria do edil Chico Capoeira, requer informações sobre manuten-
ção no trecho da fazenda Gil até o Bairro Areia Branca 2.
Requerimento nº 298/2022, de autoria do edil Chico Capoeira, requer informações sobre desasso-
reamento do córrego do Bugres.
Requerimento nº 299/2022, de autoria do edil Chico Capoeira, requer informações sobre compra de 
medicamentos.
Requerimento nº 300/2022, de autoria da edil Profª. Meire Barbosa, requer informações sobre valo-
res devidos aos empregados da empresa SM Service System Terceirizados Ltda.
Requerimento nº 301/2022, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações sobre operação 
tapa-buracos na cidade.
Requerimento nº 302/2022, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações sobre poda de 
árvore na rua Angelino Soares da Cruz.
Requerimento nº 303/2022, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações sobre substituição 
de tampa na rua Maximiano Saldanha.

Requerimento nº 304/2022, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações sobre pavimentação 
no município.

Indicações

Indicação Nº 127/2022 ,de autoria do edil DJ Delcinho, solicita a aplicação de haste de iluminação 
pública na rua Agostinho Fernandes.

Indicação Nº 128/2022 ,de autoria do edil DJ Delcinho, solicita a aplicação de haste de iluminação 
pública na rua Alberto Bertelli.

Indicação Nº 129/2022 ,de autoria do edil Jean da Elite, solicita a troca de lâmpadas na rua Ayrton 
Senna.

Indicação Nº 130/2022 ,de autoria do edil Jean da Elite, solicita a manutenção do asfalto na Rua 
dos Carvalhos.

ORDEM DO DIA

Adiada a Discussão Única do projeto de lei nº 13/2022 que dispõe sobre a recriação do fundo 
social de solidariedade e dá outras providências.

Aprovada a Discussão Única do projeto de lei nº 47/2022-L que dispõe sobre denominação de 

logradouro publico que especifica.

Discussão Única do veto total nº 01/2022 ao projeto de lei nº 38/2022-L que dispõe sobre a proibi-
ção de queimadas no município de Alumínio e dá outras providências.

Tribuna Livre
Leandro Marcio Soares

Tema: Direito de Resposta das falas da vereadora Profª. Meire Barbosa, Dr. Pretti e Chico Capoei-
ra.
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