INSTITUI O PRÊMIO “DENONI PEREIRA ALVES” PARA AS
PESSOAS FÍSICAS OU ENTIDADES QUE DESEMPENHAM
PAPEL RELEVANTE VOLTADO ÀS CAUSAS DE EDUCAÇÃO
FISICA E ESPORTISTAS.
Art.1º - Fica instituído no âmbito da Câmara Municipal de Petrópolis o
Prêmio” DENONI PEREIRA ALVES " a ser concedido anualmente, às
pessoas e entidades de reconhecido mérito e notoriedade dentro das
causas da Educação Física e Esportistas, por suas ações e trajetória.
Art. 2º - Cada Vereador poderá agraciar dois homenageados por ano,
através de indicação de livre escolha do autor, não sujeita à
apreciação do Plenário. Parágrafo único- O Vereador terá o prazo de
até 30 junho de cada ano para fornecer à Mesa os nomes e
currículos de seus agraciados. Art. 3º - A premiação será realizada
no dia 01 de setembro, ou no primeiro dia útil posterior. (Dia que se
comemora o dia do Profissional de Educação Física) de cada ano,
em solenidade específica a ser organizada pela Mesa. Art. 4º - Esta
Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
JUSTIFICATIVA
Denoni Pereira Alves, nascido em 13 de março de 1926, na cidade
do Rio de Janeiro e falecido em 03 de março de 2014 na Cidade de
Rio das Ostras.  Graduado em Farmácia em 1941 na UFJF,
Educação Física em 1960 na UFRJ e Pedagogia em 1960 na SUAN.
 Foi professor da rede estadual, entre 1962 e 1998, no SESC entre
1962 a 1998, Faculdade de Medicina entre 1967 a 1996, e outros
colégio como Liceu Prefeito Cordolino Ambrósio.  Atleta; Nadador
do colégio Piedade, jogador de futebol nos seguintes Clubes,  Sport
JF em 1950, Atlético Mineiro em 1952e 1953, América em 1954/
1955.  Técnico da Seleção Brasileira Sub-20 no Sul-Americano de
1964.  Portuguesa em 1963, São Cristóvão em 1964, Bangu em
1965, Serrano em 1996.  No Petropolitano Futebol Club foi Técnico
em diversos esporte : Futebol, futsal e handebol “É preciso enfim
levar o aluno a descobrir os motivos para praticar uma atividade
física, favorecer o desenvolvimento de atitudes positivas para com a
atividade física, levar à aprendizagem de comportamentos
adequados na prática de uma atividade física, levar ao
conhecimento, compreensão e análise de seu intelecto de todas as
informações relacionadas às conquistas materiais e espirituais da
cultura física, dirigir sua vontade e sua emoção para a prática e a
apreciação do corpo em movimento” “Mais ainda, o esporte deve ser
introduzido na escola, não somente por suas virtudes educativas,
mas porque muitas pessoas praticam alguma atividade esportiva

durante suas vidas, e devem ser ensinadas a praticá-la bem para
dela tirarem satisfação e proveito. Mesmo aqueles que ao sair da
escola tornam-se apenas consumidores passivos do esporte, devem
aprender a assumir uma posição crítica diante do fenômeno
esportivo” “ Além de uma homenagem ao professor Denoni Pereira
Alves. Emocionado, o ícone da educação física estudantil de
Petrópolis elogiou a iniciativa da Prefeitura: “Petrópolis está de
parabéns por voltar a incentivar o esporte estudantil, área em que
atuei por mais de 15 anos. Espero que aqui voltem a surgir grandes
talentos”. Fala em 17/08/2013 – Conferencia Municipal dos Esportes
Denoni Pereira Alves (professor de educação física e precursor do
esporte estudantil em Petrópolis).
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