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LEI Nº 1644/2013 DE 07 DE MARÇO DE 2013.
 
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI 03/93, NO QUE DIZ 
RESPEITO O QUADRO DE EMPREGOS PERMANENTES 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.
 
JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito do Município 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 criado o emprego permanente constante do Quadro 
abaixo, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, que 
passa a integrar o Anexo I, da Lei Municipal nº 03, de 28/01/93: 

Art. 2º - Ficam extintos os empregos permanentes constante do Qua-
dro abaixo, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 
que  integra o Anexo I,   da Lei Municipal nº 03, de 28/01/93:

Art. 3º  -  As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão a 
conta de dotações próprias do orçamento vigente, suplementadas se 
necessário.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.               

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 07 de março de 2013. 

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Prefeitura em 07/03/2013

DECRETO Nº 1517, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2013

DISPÕE SOBRE REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTO 
CONTÁBIL  DA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL REALIZADO PELO DECRETO Nº 1.509 DE 
08/02/2013. 
          
JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usan-
do das atribuições legais que lhe são conferidas, e
D E C R E T A: 
       
Art. 1º -  Fica aberto na Contadoria Municipal, Crédito Adicional 
Especial no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), para 
atender despesas com serviços de terceiros pessoa jurídica das ativi-
dades do Fundo Municipal de Assistência Social:

02.04.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENV. SO-
CIAL
02.04.03 – FMAS – ATENDIMENTO SOCIAL

Atividade: 08.244.0004.2004 - fonte 01.00.0
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – ficha 281................. R$ 120.000,00

TOTAL............................................ ............................R$ 120.000,00

Art. 2º - O crédito aberto no artigo anterior, será coberto com re-
cursos proveniente da redução das seguintes dotações do orçamento 
vigente:                               

02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.04.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMEN-
TO
02.12.01 – DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS 
  
Atividade: 04.482.0012.1095 – fonte 01.00.00
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00-ficha nº 205..........R$ 120.000,00
                                                                                                                                                                                                                    
TOTAL........................................................... .............R$ 120.000,00                              
        
Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO, 15 de fevereiro de 
2013.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal
Registrado e Publicado na Prefeitura em 15/02/2013

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA
Diretor do Depto. Municipal de Administração

DECRETO N.º 1.518,  13 DE MARÇO DE 2013.
                                   

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO ART. 1º, DO DECRE-
TO Nº 1.398/11 de 03/08/2011, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

Decretos

Leis
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3JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito do Município de Alumínio, 
usando das atribuições legais que lhe são conferidas, 

D E C R E T A:

Art. 1º- Fica alterado o art.1º, do Decreto nº 1.398, de 03 de agosto 
de 2011, que constitui Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, passando sua redação a vigorar da seguinte forma:
“Artigo 1º - Fica constituído o Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, pelos adiantes relacionados, nos termos 
da Lei Municipal nº 1.129, de 09/12/2008 e Lei Municipal nº 1.301, 
de 22/03/2010:
 

Representantes do Poder Público:
Departamento Municipal de Desenvolvimento Social:
Titular: Vilma Elias Góis Nunes de Oliveira
Suplente: Liliane Conceição Almeida 

Departamento Municipal de Educação:
Titular: Aparecida Luvizotto Medina Martins Arruda
Suplente: Sandra Bueno de Almeida

Departamento Municipal de Saúde:
Titular: João Paulo de Souza Tiburcio
Suplente: Maria Luisa da Silva Netto

Departamento Municipal de Esporte, Lazer e Cultura
Titular: Jediel Hosana de Carvalho
Suplente: José Carlos de Oliveira 

Representante da Segurança Publica:
Titular: Soldado Vanderlei Dias Machado
Suplente: Soldado Walter de Oliveira Santos Neto

Departamento Municipal de Finanças:
Titular: Terezinha Aparecida Freitas
Suplente: Eder Paulino de Lima
 
Representante da Sociedade Civil
Associação de Apoio à Criança e ao Adolescente
Titular: Maria Auxiliadora Ribeiro Gomes
Suplente: Judite Sueli Gomes

Entidades que trabalham na proteção à Família
Associação Nossa Senhora de Guadalupe-“Casa Jesus Amor”
Titular: Iraídes Gomes da Silva
Suplente: Francisco Pereira Filho

Oficina Cultural Cidadã de Alumínio – OCCA
Titular: Aparecida Fabrício Jacob
Suplente: Liliane Augusto Dias de Almeida

Associação ou Serviço Especializado à pessoa portadora de defici-
ência
Associação de Famílias e Crianças Excepcionais – AFCE
Titular: Edna Merlini
Suplente: Maria Gracieti de Souza Fortuna

Entidade sócio assistencial que trabalhe com ado-
lescentes:
Movimento Católico de Alumínio
Titular: Regiane Gomes
Suplente: Eliane Gomes

Associação de moradores ou de Grupos religiosos que trabalhem 
com maternidade, criança ou adolescentes:
Associação Beneficente Servas da Alegria e Companheiros
Titular: Redemar Francisco Alves
Suplente: Nelson Merlini” 

Art. 2º-     Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 13 de março de 2013.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito
Registrado e Publicado na, Prefeitura em 13/03/2013.

PORTARIA Nº. 111/2013

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usan-
do das atribuições legais que lhe são conferidas, 

CONSIDERANDO, o solicitado no Processo nº 521 de 18/02/2013;

CONSIDERANDO, o solicitado no Processo nº 533 de 18/02/2013;

R E S O L V E:

Art.1º  DESLIGAR, do serviço público, a pedido, a partir do dia 18 de 
fevereiro de 2013, a servidora Sra. MARIA REGINA S. T. GODOY, 
portadora da C.T.P.S. n.º  30320  - Série 00037, R.G n.º 17.395.586 e 
C.P.F. nº 050.755.968-19, ocupante do emprego celetista permanen-
te de Professor de Ensino Básico I, constante do Anexo I da Lei nº 
03/93.

Art.2º DESLIGAR, do serviço público, a pedido, a partir do dia 
18 de fevereiro de 2013, a servidora JULIANA FERNANDES DE 
MATOS, portadora da C.T.P.S. n.º  21989  - Série 00319, R.G n.º 
40.127.534-6 e C.P.F. nº 354.231.478-16, ocupante do emprego ce-
letista permanente de Escriturária, constante do Anexo I da Lei nº 
03/93.

Art.3º Em decorrência das demissões supra, ficam VAGOS os em-
pregos celetista permanente de Professor de Ensino Básico I e Escri-
turário, com lotação no DpME e DpMA respectivamente, constante 
do Anexo I da Lei n.º 03/93.

Art.4º  Cumpra-se. 

PREF. MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 18 de fevereiro de 2013.
JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA
Diretor Depto. Municipal de Administração

Registrado e Publicado na Prefeitura em 18/02/2013.

Portarias
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JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal 
de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, 

CONSIDERANDO, o solicitado no Processo nº 524 de 18/02/2013;

R E S O L V E:

Art.1º DESLIGAR, do serviço público, a pedido, a partir do dia 4 de 
fevereiro de 2013, a servidora Sra. GISELE CACURE PEDROSO, 
portadora da C.T.P.S. n.º  42530  - Série 00262, R.G n.º 30.940.361-3 
e C.P.F. nº 295.869.438-01, ocupante do emprego celetista perma-
nente de Professor de Matemática, constante do Anexo I da Lei nº 
03/93.
 

Art.2º Em decorrência da demissão supra, fica VAGO o emprego 
celetista permanente de Professor de Matemática, com lotação no 
DpME, constante do Anexo I da Lei n.º 03/93.

Art.3º Cumpra-se. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 18 de fevereiro de 
2013.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal
PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA
Diretor Depto. Municipal de Administração

Registrado e Publicado na Prefeitura em 18/02/2013.

PORTARIA Nº 113/2013

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usan-
do das atribuições legais que lhe são conferidas,

CONSIDERANDO, que nos termos do artigo 25 e seu parágrafo 
único da Lei 03/93, é permitida a substituição de servidores que se 
afastarem temporariamente do exercício do emprego;   

R E S O L V E:

Art. 1º- DESIGNAR o Sr. JONAS MARTINS DA SILVA, porta-
dora da CTPS nº. 30217 série 00096 RG nº. 22.457.732-3, CPF nº 
147.643.518-97, ocupante do emprego celetista permanente de Aju-
dante de Obras e Serviços, a responder pelo emprego celetista per-
manente de Recepcionista, constante do Anexo I, da Lei nº 03/93, 
lotação DpMA, carga horária 40 horas semanais.

Parágrafo único- A permanência no emprego celetista de recepcio-
nista será durante o período em que o titular estiver ocupando em-
prego em comissão, podendo ser suspensa a qualquer tempo por de-
terminação da Administração.

Art. 2º- O substituto fará jus à diferença de salários enquanto per-
durar a substituição, a título de gratificação, não se incorporando 
ao salário base inicial, exceto para os efeitos trabalhistas especi-
ficados na Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retro-
agindo seus efeitos a 14 de fevereiro de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO,  18 de fevereiro de 
2013.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal
Registrado e Publicado na Prefeitura em 18/02/2013.

PORTARIA Nº 114/2013

O Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que 
lhe são conferidas, e

CONSIDERANDO O Requerimento de 28/01/2013, constante das 
páginas 62  do Processo nº 2905/2012; 

R E S O L V E:
 
Art. 1º- PRORROGAR por mais 60 (sessenta) dias o prazo para con-
clusão dos trabalhos da Comissão Especial de Procedimento Admi-
nistrativo instaurado pela Portaria nº 255/2012 de 30/12/2012, que 
apura irregularidades praticadas pela servidora Senhora Gisele Cris-
tina de Moraes Vieira, ocupante do emprego celetista permanente de 
Secretário de Escola. 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 19 de fevereiro de 
2013.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA
Diretor do Depto. Municipal de Administração

Registrado e Publicado na Prefeitura em 19/02/2013.

EDITAL Nº 05/2013

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRAÇÃO TEMPORÁ-
RIA DE MÉDICO PEDIATRA E FISIOTERAPEUTA

A COMISSÃO ESPECIAL constituída pela Portaria nº 123/2013 
de 12/01/2013, faz saber que será realizado Processo Seletivo para 
contratação de Médico Pediatra e Fisioterapeuta por tempo determi-
nado. As inscrições serão realizadas nos dias 14 a 20 de março de 
2013, no Depto. Municipal de Saúde, Av. Engº Antonio de Castro 
Figueirôa, nº 100, Vila Santa Luzia – Alumínio.

1. DOS EMPREGOS
 
1.1- Os Empregos a serem providos pelo concurso são os que 
seguem:

Edital
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2. DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1- As inscrições realizar-se-ão de 14 a 20 de março de 2013, das 
9:00h às 16:00 horas, no Departamento Municipal de Saúde, Av. Eng. 
Antônio de Castro Figueirôa, 100 – Vila Santa Luzia – Alumínio-SP. 
2.1.1-  Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá conhecer o 
Edital e certificar-se que preenche todos os requisitos exigidos para 
o ingresso no Emprego.

2.2 - A inscrição do candidato implicará no conhecimento e a ex-
pressa aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, 
e nas instruções específicas contidas nos comunicados e em outros 
editais pertencentes ao presente Processo Seletivo que porventura 
venham a ser publicados, em relação às quais não poderá alegar des-
conhecimento de qualquer natureza.

2.3- No ato da inscrição o candidato deverá comparecer ao local de-
terminado no item 2.1 munido de Cédula de Identidade ou Carteira 
Profissional e preencher o Requerimento de Inscrição com as infor-
mações e dados solicitados, expressando sua concordância em acei-
tar as condições do presente Processo Seletivo e as que vierem se 
estabelecer, devendo, sob as penas da Lei, indicar:
2.3.1- Ser brasileiro nato ou se estrangeiro atender aos requisitos le-
gais;
2.3.2- Ter 18 (dezoito) anos completos;
2.3.3- Possuir habilitação para o  Emprego a que concorre;
2.3.4- Estar quite com as obrigações militares, quando for o caso; 
2.3.5- Estar em gozo de seus direitos civis, políticos  e eleitorais;
2.3.6- Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de defi-
ciência incompatível  com o exercício das funções atinentes ao  Em-
prego a que concorre;
2.3.7- Não haver sofrido, no exercício de atividade pública, penali-
dade por atos incompatíveis com o serviço público;
2.3.8- Não ter antecedentes criminais, que impeçam a nomeação;
2.3.9- Não ser aposentado por invalidez e nem estar com idade de 
aposentadoria compulsória, ou seja, 70 anos.
2.3.10- Não receber proventos de aposentadoria oriundos de Em-
prego, Emprego ou Função exercidos perante a União, Território, 
Estado, Distrito Federal, Município e suas Autarquias, Empresas ou 
Fundações, conforme preceitua o artigo 37, §10 da Constituição Fe-
deral, com a redação da Emenda Constitucional nº. 20 de 15/12/98, 
ressalvadas as acumulações permitidas pelo inciso XVI do citado 
dispositivo constitucional, os empregos eletivos e os empregos ou 
empregos em comissão.

2.4- A ficha de inscrição devidamente preenchida deverá ser entre-
gue no local das inscrições.
2.4.1-  O candidato será responsável por qualquer erro, rasura ou 
omissão, bem como pelas informações prestadas pessoalmente ou 
por seu procurador, na ficha e no requerimento de inscrição.

2.5- O candidato que vier a ser habilitado no Processo Seletivo de 
que trata este Edital poderá ser investido no Emprego se atendi-
das, à época, todas as exigências para a investidura ora descritas, 
obedecido o limite de vagas existentes, o interesse público, bem 

como a disponibilidade financeira do município.
2.5.1- O candidato que fizer qualquer declaração 
falsa, inexata ou, ainda, que não possa satisfazer 
todas as condições estabelecidas neste edital, terá sua inscrição can-
celada e, em conseqüência, anulados todos os atos dela decorrentes, 
mesmo que aprovado nas provas e que o fato seja constatado poste-
riormente.   

2.6- Taxa de inscrição Isenta.

2.7- A inscrição deverá ser feita pessoalmente ou por procurador for-
malmente constituído, não se aceitando inscrição condicional, inter-
net ou por via postal;

2.8- A Comissão Especial de acompanhamento poderá, se necessá-
rio, anular todo e qualquer ato que anteceder à homologação do mes-
mo, desde que verificada falsidade na documentação apresentada ou 
a apresentar pelo candidato.

2.9- Qualquer condição especial para participação no processo sele-
tivo deverá ser requerida dentro do prazo estabelecido no item 2.1, 
período de inscrição, sendo que não se responsabilizará à Comissão 
, por casos excepcionais que não tenham sido comunicados no prazo 
devido.

2.10- A Comissão Especial de acompanhamento do Processo Seleti-
vo, não se responsabilizarão por eventuais coincidências de datas e 
horários de provas e quaisquer outras atividades ou eventos.

2.11- Todos os candidatos aprovados, por ocasião de sua convoca-
ção, serão submetidos a exame pré-admissão de caráter eliminatório 
(avaliação clínica e médica, física e mental). O exame consiste em 
anamnese ocupacional e doenças comuns, exames de admissão per-
tinentes a cada função, avaliação de perfil psicológico, verificação de 
psicopatologia, desvios de comportamento e consulta médica.

2.12- Os exames de pré-admissão, de caráter eliminatório, serão re-
alizados por profissionais designados pelo Município de Alumínio .

3.- DAS PROVAS
3.1- Cada Emprego terá uma modalidade específica de prova, ou 
combinação, conforme tabela a seguir:

3.2- As provas de conhecimentos específicos visam aferir as noções 
básicas relacionadas com a formação específica relativa ao Emprego 
público;

4- DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS

4.1- A prova seletiva realizar-se-á no dia 23 de março de 2013, às 
09 horas, na Escola Municipal “Profª Isaura Kruger”, localizada na 
Avenida Santiago, 468 - Vila Industrial – Alumínio-SP.

4.2- É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação 
correta de seu local de prova e o comparecimento no horário de-
terminado.
 
4.3- Na data prevista, os candidatos deverão apresentar-se no mí-
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6 nimo 30 (trinta) minutos antes do horário deter-
minado para o início das provas, sendo que não 

serão admitidos no local de prova os candidatos que se apresentarem 
após o horário estabelecido para os exames.

4.4- O ingresso nos locais de prova será permitido apenas aos can-
didatos que apresentarem o Comprovante de Inscrição, acompanha-
do de documento hábil de identificação com foto, não sendo aceito 
protocolos, crachás,  identidade funcional, título de eleitor, carteira 
nacional de habilitação sem foto e outros não admitidos oficialmente 
como documento hábil de identificação.

4.5- Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da 
realização das provas, documento de identidade original, por motivo 
de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o 
registro da ocorrência com data de validade atualizada, bem como 
um outro documento oficial que identifique. 

4.6- O candidato deverá comparecer ao local designado para as pro-
vas munido de documento oficial com foto, caneta esferográfica azul, 
lápis preto nº. 2 e borracha.

4.7- Durante a execução das provas não será permitido consulta a 
nenhuma espécie de legislação, livro, revista ou folheto, bem como 
o uso de máquina calculadora, telefone celular, pager ou qualquer 
outro meio de comunicação, como também não será admitida comu-
nicação entre os candidatos.

4.8- O tempo máximo de duração da prova objetiva será de 3 (três) 
horas.

4.9- Na correção do Cartão de Respostas, será atribuída nota zero às 
questões rasuradas, com mais de uma opção assinalada ou em bran-
co;

4.10- No decorrer da prova se o candidato observar qualquer anorma-
lidade gráfica ou irregularidade na formulação de alguma questão, ou 
mesmo que não esteja ela prevista no programa, deverá manifestar-
-se junto ao Fiscal de Sala que, consultada a Comissão, encaminhará 
solução imediata ou anotará na folha de ocorrências para posterior 
análise da banca examinadora.

4.10.1- Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas 
serão atribuídos a todos os candidatos, independentemente da formu-
lação dos recursos.
4.10.2- Sempre que o candidato observar a anormalidade prevista no 
item 4.10 deverá manifestar-se, sob pena de não poder apresentar, 
posteriormente, eventual recurso.

4.11- Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar a folha de res-
postas, bem como, todo e qualquer material cedido para a execução 
das provas, podendo, no entanto, copiar, no verso de sua Ficha de 
Inscrição, suas respostas, para conferência posterior.

4.12- Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, importan-
do a ausência ou atraso do candidato na sua eliminação, seja qual for 
o motivo alegado.

4.13- O não comparecimento para a realização da prova excluirá 
automaticamente o candidato do concurso.

5. DO JULGAMENTO DAS PROVAS

5.1 – As provas serão corrigidas e divulgado o resultado no dia 26 
de março de 2013 no site da Prefeitura Municipal – www.aluminio.
sp.gov.br
 
5.2- As provas de conhecimentos específicos constarão de 40 (qua-
renta) questões, de teste de múltipla escolha, com 4 (quatro) alterna-
tivas cada. 
5.2.1 - As provas objetivas serão avaliadas na escala de 0 (zero) a 
100 (cem) pontos, onde cada questão correta terá o valor de 2,5 (dois 
e meio décimos), sendo considerado classificado o candidato que ob-
tiver nota igual ou superior a 50 (cinqüenta) pontos.

6. DA CLASSIFICAÇÃO

6.1 -  Os candidatos habilitados serão classificados em ordem de-
crescente da nota final.

6.2 – O prazo para recurso compreenderá os dias 27/03 a 05/04/2013, 
devendo o pedido ser protocolado pessoalmente pelo candidato junto 
à prefeitura do Município de Alumínio , na rua Av. Engenheiro Anto-
nio de Castro Figueirôa, 100 Vila Santa Luzia - Alumínio - SP .

6.3- Da publicação da listagem de Classificação Final, o candidato 
classificado poderá apresentar recurso à Comissão de Concurso Pú-
blico Municipal, conforme modelo constante do Anexo I, o que será 
admitido para único efeito de correção de notório erro de fato.

6.4-  No caso de igualdade da nota final, terá preferência, sucessi-
vamente, o candidato que:
6.4.1- maior idade;
6.4.2- tiver maior número de filhos sob sua dependência.

7. RESULTADOS E RECURSOS

7.1 - O resultado final do concurso será publicado no jornal Oficial 
que publica os atos oficiais do Município, jornal “Jornal de Alumí-
nio”, e divulgado pela internet no endereço  eletrônico www.alumi-
nio.sp.gov.br e no prédio da Prefeitura Municipal de Alumínio  em 
até 02 (dois) dias após a realização das provas. 

7.2- Caberá recurso contra questões das provas objetivas, no pra-
zo do item 6.2, devendo ser protocolado na Prefeitura Municipal de 
Alumínio   conforme modelo constante do Anexo I deste edital.
7.2.1- Em qualquer um dos casos, o recurso devidamente fundamen-
tado, incluindo bibliografia pesquisada, deverá conter todos os dados 
que informem a identidade do candidato recorrente, Emprego e seu 
número de inscrição.
7.2.2- Será admitido ao candidato apresentar recurso apenas uma 
vez, o qual poderá abranger uma ou mais questões relativamente ao 
seu conteúdo, sendo automaticamente desconsiderado os recursos de 
igual teor interpostos pelo mesmo candidato.
7.2.3– As provas objetivas de todos candidatos, para o mesmo Em-
prego, serão corrigidas novamente, se o recurso for considerado pro-
cedente.

7.2.4-  A decisão proferida pela Comissão, terá caráter irrecorrí-
vel na esfera administrativa e será dada a conhecer, coletivamen-
te, através de comunicado a ser publicado em ato oficial do mu-
nicípio e divulgado através do endereço  www.aluminio.sp.gov.
br 
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7Seletivo, tais como se acham estabelecidas neste 
edital e nas normas legais pertinentes.

9.2- Cabe exclusivamente ao Município de Alumínio  o direito de 
aproveitar os candidatos habilitados em número que julgar conve-
niente e de acordo com o interesse público e disponibilidade finan-
ceira, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, não estando  
obrigada ao provimento de todas as vagas existentes.

9.3- Será excluído do Processo Seletivo, por ato da Comissão, sem 
prejuízo das medidas de ordem administrativa, civil e criminal, o 
candidato que:
a) Fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata;
b) Agir com incorreção, violência, descortesia para com qualquer 
membro da equipe encarregada da aplicação das provas e demais 
atividades, ou mesmo, por qualquer razão tentar tumultuá-la;
c) For surpreendido utilizando-se de meios proibidos por este Edital;
d) For responsável por falsa identificação pessoal;
e) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos para obter aprovação 
própria ou de terceiros, em qualquer etapa do processo seletivo;
f) Não devolver integralmente o material recebido, exceto material 
didático ou programa de provas;
g) Efetuar inscrição fora do prazo previsto;
h) Deixar de atender a convocação ou qualquer outra orientação da 
Comissão de Processo Seletivo. 

9.4- A inexatidão das afirmativas e/ou a existência de irregularidades 
de documentos, mesmo que verificadas posteriormente, acarretarão 
a nulidade da inscrição e a desqualificação do candidato, com todas 
as suas decorrências, sem prejuízo das medidas de ordem adminis-
trativa, civil e criminal.

9.4.1- Decorridos 120 (cento e vinte) dias da homologação e não 
caracterizando, qualquer óbice, é facultada a incineração dos cader-
nos de provas e demais registros escritos, mantendo-se porém, pelo 
prazo de validade do processo seletivo, os registros eletrônicos.  

9.5- Todas as convocações, publicações de resultados oficiais e co-
municações relativas ao presente processo seletivo serão realizadas 
através do Jornal Oficial que publica os atos oficiais do Município e 
pelo site www.alumino.sp.gov.br, sendo de inteira responsabilidade 
do candidato o seu acompanhamento.
9.5.1- As comunicações realizadas através da internet, ou se even-
tualmente, encaminhadas via correio, possuem apenas caráter mera-
mente informativo, não eximindo o candidato de acompanhar os atos 
oficiais publicados pelo Município de Alumínio .  

9.6-  O candidato terá prazo de 3 (três) dias úteis, a partir da publica-
ção do ato (item 10.6.1), para a interposição de recursos ou pedidos 
de revisão, ressalvado os prazos específicos já estabelecidos neste 
Edital.

9.7- Caberá ao Prefeito do Município de Alumínio  a homologação 
dos resultados finais.

9.8- Os casos omissos serão resolvidos pela  Comissão Especial de 
Acompanhamento de Processo Seletivo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO,  12 de março de 
2013.

7.3.5- Os recursos intempestivos serão desconsiderados.

8. DA NOMEAÇÃO

8.1- A aprovação no processo seletivo assegurará apenas a expecta-
tiva de direito à nomeação, ficando a concretização desse ato con-
dicionada à observância das disposições legais pertinentes, a dispo-
nibilidade orçamentária, a disponibilidade de vagas e do exclusivo 
interesse e conveniência da Administração e da rigorosa ordem de 
classificação e do prazo de validade do Concurso.

8.2- A nomeação dos candidatos, observada a ordem de classificação 
final por Emprego, far-se-á, pelo Município de Alumínio, obedecido 
ao limite de vagas existentes, as que vierem a ocorrer e as que forem 
criadas posteriormente, durante o prazo de validade deste processo 
seletivo. 

8.3- A convocação será feita através do Jornal Oficial, que publica os 
atos oficiais do Município jornal “Jornal de Alumínio” e correspon-
dência,  determinando o horário, dia e local para a apresentação do 
candidato.
8.3.1- Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que 
não comparecer na data e local estabelecido pelo Município de Alu-
mínio .

8.4- Por ocasião da nomeação serão exigidos dos candidatos classifi-
cados os documentos relativos à confirmação das condições estabe-
lecidas no item 2.3, sendo que a não apresentação de quaisquer deles 
importará na exclusão do candidato da lista de classificados.
8.4.1 - Não serão aceitos protocolos dos documentos exigidos, nem 
fotocópias não autenticadas.
8.4.2 - É facultado ao Município de Alumínio  exigir dos candidatos, 
na admissão, além da documentação prevista neste Edital e pela Di-
visão de Recursos Humanos, outros documentos comprobatórios de 
bons antecedentes que julgar necessário.

8.5- Na nomeação o candidato será submetido à inspeção de saúde, 
de caráter eliminatório, para avaliação de suas condições físicas e 
mentais, nos termos dos itens 2.11 e 2.12..

8.6- Os candidatos portadores de deficiência serão submetidos à ava-
liação, perante o Diretor Divisão de Medicina do Trabalho, que for-
necerá o laudo comprobatório de sua capacidade para o exercício das 
funções inerentes ao Emprego no qual venha a ser investido.

8.7- O Processo seletivo é de caráter temporário, devendo a Prefeitu-
ra Municipal,  nesse período,  providenciar a realização de Concurso 
Público.
 
8.8- O candidato deverá manter durante o prazo de validade do Pro-
cesso Seletivo o seu endereço atualizado para eventuais convoca-
ções, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja possível ao 
Município de Alumínio convocá-lo por falta da citada atualização.

8.9- O candidato que não assumir suas funções no prazo estabelecido 
no Edital de Convocação perderá o direito à nomeação.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1- A inscrição do candidato importará no conhecimento das 
presentes instruções e na aceitação das condições do Processo 
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8 CARLOS HENRIQUE DE MORAES
Presidente da Comissão Especial Processo Sele-
tivo

BRUNO CILURZO P. R. BENEVIDES
Membro - Comissão Especial Processo Seletivo
PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA
Membro - Comissão Especial Processo Seletivo
CLEIDE ANTUNES ROSA MORÃO
Membro - Comissão Especial Processo Seletivo
Registrado e publicado na Prefeitura em 12/03/2013

A Prefeitura Municipal de Alumínio, através do Concurso Público 
01/2010, convoca os seguintes candidatos:
- Professor de Geografia
Classificado em 6º lugar - Givanildo de Moraes Silva
- Professor de Matemática
Classificado em 11º lugar - Cláudio Júlio César Pinheiro
- Professor de Português
Classificado em 3º lugar - João Luíz Xavier Castaldi

Oficina Cidadã e Cultural de Alumínio, inscrita no CNPJ sob nº 
04.984.976/0001-05, convoca todos os associados e membros da Di-
retoria em pleno gozo de seus direitos para reunirem-se em Assem-
bléia Extraordinária, a realizar-se no dia 31 (trinta e um) de março 
de 2013 em primeira convocação às 18:30 horas (dezoito horas e 
trinta minutos) com a presença de 2/3 dos associados em segunda 
convocação às 19:00 horas (dezenove horas), com qualquer número 
de associados, em sua sede, localizada à Rua Paulo Dias nº 481-Vila 
Paulo Dias - Alumínio-SP, para deliberarem e aprovarem as seguin-
tes ordens do dia:
- Definir em reunião extraordinária os responsáveis pela movi-
mentação financeira da Oficina Cidadã;
- Reforma do Estatuto.
Alumínio, 15 de março de 2013
Amélia Alves Crispim Capucho - Presidente

Mesa Diretora para o exercício de 2013

PRESIDENTE – Vereador EDUARDO BOSCO (PP)
VICE-PRESIDENTE – Vereador AUGUSTO CANTO DE 
CAMPOS (PSDB)

1º SECRETÁRIO – Vereador EDUARDO JESUS DE MELO - 
EDUARDO DA DELEGACIA (PSB)
2º SECRETÁRIO - Vereador RENATO IOSHIO WATANABE - 
RENATINHO (PPS)
3º SECRETÁRIO – Vereador RAIMUNDO AZEVEDO FERREI-
RA (PTB)

003ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA
DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013 ÀS 18 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO BOSCO
VICE-PRESIDENTE: AUGUSTO CANTO 
SECRETÁRIOS: EDUARDO DA DELEGACIA, RENATINHO, 
RAIMUNDO AZEVEDO FERREIRA.
VEREADORES PRESENTES: DRA. ANA PAULA, BETO, DR. 
ALEXANDRE AMARAL, GERALDO ATLETA.

EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO

Projeto de Lei nº 03/2013, que dispõe sobre autorização para abertura 
de Crédito Adicional Suplementar (R$ 120.000,00).
Projeto de Lei nº 04/2013, que dispõe sobre autorização para abertura 
de Crédito Adicional Suplementar (R$ 42.000,00).
Projeto de Lei nº 05/2013, que dispõe sobre autorização para abertura 
de Crédito Adicional Suplementar (R$ 200.000,00).
Projeto de Lei nº 06/2013, que dispõe sobre autorização para abertura 
de Crédito Adicional Suplementar (R$ 75.000,00).
Projeto de Lei nº 07/2013, que dispõe sobre autorização para abertura 
de Crédito Adicional Suplementar (R$ 150.000,00).
Projeto de Lei nº 08/2013, que dispõe sobre autorização para abertura 
de Crédito Adicional Suplementar (R$ 10.000,00).
Projeto de Lei nº 09/2013, que dispõe sobre autorização para abertura 
de Crédito Adicional Suplementar (R$ 175.000,00).
Projeto de Lei nº 10/2013, que dispõe sobre autorização para abertura 
de Crédito Adicional Suplementar (R$ 50.000,00).
Projeto de Lei nº 11/2013, que dispõe sobre alterações na Lei nº 03/93, 
no que diz respeito o quadro de empregos permanentes da Prefeitura 
municipal de Alumínio, e dá outras providências.

EXPEDIENTE RECEBIDO DO LEGISLATIVO

Projeto de Lei nº 02/2013-L, de autoria do vereador Eduardo Bosco, 
que institui o concurso anual de redação jovem do futuro entre os alu-
nos da rede pública e particular de ensino do município de Alumínio.
Projeto de Decreto-Legislativo nº 03/2013, de autoria do vereador Edu-
ardo Bosco, subscrita pelos vereadores Augusto Canto, Beto, Eduardo 
da Delegacia, Dr. Alexandre Amaral, Renatinho, Raimundo Azevedo 
Ferreira, Geraldo Atleta, que concede Título de Cidadão Aluminense, 
ao padre Francisco Pereira Da Silva.
Projeto de Resolução nº 09/2013, de autoria do vereador Eduardo Bos-
co, que dispõe sobre criação da Comissão Especial de Estudos (Granja 
Modelo).

REQUERIMENTO

De autoria do Vereador Renatinho, encaminhado aos familiares do 
Senhor Amauri Fernandes: n° 78/2013, um minuto de silêncio e 
consignação em Ata, de voto de pesar, pelo falecimento do Senhor 
Amauri Fernandes, ocorrido dia 23 de fevereiro de 2013. 
De autoria do Vereador Eduardo Bosco, encaminhados ao Execu-

Convocação Conc. Pub. 01/2010

Convocação Oficina Cidadã-OCCA

 PUBLICAÇÃO OFICIAL
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9tivo: n° 55/2013, requer informações sobre empresa contratada para 
serviços de jardinagem dos prédios municipais, elas existem? Se sim 
qual empresa? Se não, quando a prefeitura realizara o serviço de lim-
peza na área externa da Biblioteca Municipal; n°65/2013(Arquivado 
pelo Autor); n° 67/2013(Arquivado pelo Autor); n° 68/2013, requer 
informações sobre a possibilidade de estudar junto aos feirantes a rea-
lização de feira livre entre os bairros Jardim Olidel e Granja Modelo; 
n° 74/2013(Arquivado pelo Autor); n° 77/2013, requer informações 
sobre o terreno no Irema, que funcionários da Prefeitura fizeram a 
demolição de uma casa em construção, casa essa que poderia ser do 
Senhor Noel Maria Nunes, este Senhor recolhe alguma taxa ou im-
posto daquele terreno? Se sim, qual?. E encaminhar cópia de todos os 
valores e recibos do recolhimento, existe algum Processo de reintegra-
ção de posse da área? Se sim, o juiz expediu alguma ordem judicial 
para tal demolição? Se não de quem partiu a ordem pra tal demoli-
ção? Quais funcionários que participaram da demolição? Foi pedido o 
apoio da policia militar? Se sim, enviar copia do oficio, requer ainda 
copia do levantamento topográfico de toda a área territorial do Irema; 
n° 81/2013, requer informações sobre flexibilização da jornada de au-
xiliares de desenvolvimento infantil; n° 83/2013, requer informações 
sobre as finanças municipais em razão da queda no repasse de receitas 
do município; n° 84/2013, requer informações sobre quais os medi-
camentos comprados nos meses de janeiro e fevereiro de 2013, nas 
farmácias e drogarias do município.
De autoria do Vereador Eduardo Bosco, encaminhado à SABESP: n° 
66/2013, requer providências para que se faça a implantação de rede 
coletora de esgoto para as residências instaladas próximo ao manan-
cial Orlando Maia.
De autoria do Vereador Eduardo Bosco, encaminhado à CPFL: n° 
69/2013(Arquivado pelo Autor); n° 73/2013, requer que providencie 
a instalação de postes de concreto e luminárias na rua em frente ao 
Supermercado Quevedo, no bairro Granja Modelo.
De autoria do Vereador Eduardo Bosco, encaminhado a Policia Mili-
tar: n° 70/2013, solicita ronda permanente no bairro Granja Modelo, 
devido a pequenos furtos e tráfico de drogas.
De autoria do Vereador Eduardo Bosco, encaminhados à Base Opera-
cional da SABESP: n° 71/2013 requer que providencie com urgência 
a reposição da camada asfáltica dos diversos buracos abertos, pela SA-
BESP, em várias ruas do bairro Granja Modelo; n° 72/2013(Arquivado 
pelo Autor).
De autoria do Vereador Renatinho, encaminhados ao Executivo: n° 
56/2013, requer informações sobre a possibilidade de efetuar manu-
tenção na pista de caminhada que se encontra ao redor do “tancão”; n° 
57/2013, requer informações sobre a quantidade de caçambas distri-
buídas no município; n° 75/2013, requer informações se iram disponi-
bilizar reembolso aos estudantes que necessitam se deslocar a outros 
municípios, enviar relação do recadastramento realizado na Prefeitura 
dos estudantes, contendo: nome, escola em que estuda, município em 
que estuda e endereço de residência; n° 79/2013, requer informações 
sobre a possibilidade de firmarmos termo de Cooperação Técnica en-
tre a Secretaria da Habitação e o nosso Município, com o fim de parti-
cipar do Programa Estadual de Regularização – Cidade Legal.
De autoria do Vereador Renatinho, encaminhado à ARTESP: n° 
76/2013(Arquivado pelo Autor)   
De autoria da Vereadora Dra. Ana Paula, encaminhados ao Executivo: 
n° 58/2013, requer informações sobre a possibilidade de regularizar a 
situação da iluminação pública nas vielas presentes no bairro Granja 
Modelo, nas Ruas Vereador Arlindo Taraborelli José Pires de Arruda e 
João Guimarães; n° 60/2013, requer informações sobre a possibi-
lidade de implantar monitores nos ônibus que levam os estudantes 
às escolas do município; n° 61/2013, requer informações sobre a 
possibilidade de colocar luminárias nos postes localizados na Rua 

João Guimarães, no bairro Granja Modelo, à al-
tura do n° 163 e 415; n° 62/2013, requer infor-
mações sobre quando será realizado a limpeza , 
manutenção e a conservação na área de lazer localizado na Rua João 
Guimarães; n° 63/2013, requer informações sobre quando será feito a 
revitalização do quiosque localizado ao lado do campo de futebol da 
Rua João Guimarães, no bairro Granja Modelo; n° 64/2013, requer in-
formações sobre a possibilidade de sanar o problema em que os mora-
dores da Granja Modelo estão passando com o mau cheiro do esgoto, 
localizado na Rua João Guimarães; n° 90/2013, requer informações 
sobre a Granja Modelo no que concerne a regularização da numeração 
de suas residências; n°91/2013, requer informações sobre no que con-
cerne a falta de dias e horários fixos para a realização da coleta seletiva 
no bairro Granja Modelo; n° 92/2013, requer informações sobre a es-
cola municipal Manoel Netto Filho em relação as calçadas da rua Edu-
ardo Grillo; n° 93/2013, requer informações sobre a Granja Modelo 
em relação à quantidade de mato nas calçadas, nos terrenos baldios e 
na área ao lado da associação dos moradores que pertence a prefeitura.
De autoria da Vereadora Dra. Ana Paula, encaminhado à SABESP: 
n° 59/2013, requer informações sobre a possibilidade de canalizar o 
córrego localizado entre as Ruas João Guimarães e Luzo de Lima, no 
bairro Granja Modelo.
De autoria dos Vereadores Renatinho e Eduardo Bosco, encaminhado 
ao Executivo: n° 80/2013, requer informações sobre o Programa Aces-
sa São Paulo, esse programa foi firmado? Se não, o que foi feito e o 
que falta fazer para implanta-lo no município?
De autoria do Vereador Dr. Alexandre Amaral, encaminhado ao Exe-
cutivo: n° 82/2013, requer informações sobre alguns terrenos em nos-
so município, que estão com aspecto de abandono; devido o volume 
de lixo e mato presente nos mesmos; n° 85/2013, requer informações 
sobre, é de conhecimento do Prefeito a situação precária do sistema de 
televisão UHF do nosso Município? Se positivo, qual a previsão para a 
execução de reparos? Caso o problema não seja de seu conhecimento, 
e os reparos não possam ser realizados, qual a razão para tanto?; n° 
86/2013, requer informações sobre, é de conhecimento do Prefeito que 
os moradores da Rua Áureo Moura, na Vila Brasilina, não conseguem 
ter acesso regular de seus imóveis ? Se sim, qual a previsão para a 
execução das correções necessárias?; n° 88/2013, requer informações 
sobre, é do conhecimento do Prefeito a existência do enorme buraco 
na Rua Hamilton Moratti? Se sim, qual a previsão para realizar o ser-
viço de tapamento.
De autoria do Vereador Dr. Alexandre Amaral, encaminhado à Via-
oeste: n° 87/2013, requer informações sobre, é de conhecimento da 
Viaoeste que no trevo de acesso à cidade, na Vila Pedágio, existem pés 
de coqueiros que estão atrapalhando a visão dos motoristas? Se sim, 
quais providências serão tomadas. 
De autoria do Vereador Eduardo da Delegacia e Eduardo Bosco, enca-
minhado ao Executivo: n° 89/2013, requer lista com classificação dos 
aprovados no processo seletivo para ensino infantil e fundamental e 
quantos e quais foram aprovados e onde os convocados iram exercer 
a função.

INDICAÇÃO

De autoria do vereador Renatinho, encaminhados ao Executivo: n° 
25/2013, solicita reparos entre a Rua Hamilton Moratti com a Rua 
Professor Joaquim Coelho, em frente ao SACOLÃO na Vila Santa Lu-

zia; n° 26/2013, solicita construção de calçada na Estrada Jasiel do 
Prado Ferreira, do final da Avenida Santiago até o Bairro Itararé; 
n° 27/2013, solicita a colocação de lombadas na Rua Abel Souto 
- Vila Santa Luzia; n° 28/2013, solicita a reforma geral do Centro 
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10 Comunitário “MANOEL RODRIGUEZ DE OLI-
VEIRA” – Bairro Granja Modelo; n° 29/2013, so-
licita realizar operação tapa buracos no asfalto da 

Avenida Jasiel Ferreira do Prado – da Avenida Santiago até o Bairro 
Itararé; n° 31/2013, solicita alteração de local do ponto de ônibus que 
se encontra próximo a Capela Santa Clara – Areia Branca.
De autoria do Vereador Beto, encaminhado ao Executivo: n° 30/2013, 
solicita implantar lombada na Rua Luzo de Lima, altura do número 
659 – Granja Modelo.
De autoria da Vereadora Dra. Ana Paula, encaminhado ao Executivo: 
n° 32/2013, solicita implantar lombada na Rua José Pires de Arruda, na 
altura do número 167, do bairro Granja Modelo; n° 33/2013, solicita 
implantar duas lombadas na Rua Luzo de Lima, bairro Granja Modelo; 
n° 34/2013, solicita reparo no asfalto da Estrada Horácio Lourenço, a 
100 metros da entrada para a Estrada Vereador Hélio Wanderley Netto.

ORDEM DO DIA

Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 01/2013, de autoria 
dos vereadores, Eduardo da Delegacia, Eduardo Bosco e Renatinho, 
que altera a redação do § 3º do art. 25 da Lei Orgânica Municipal.

ORDEM DO DIA PARA PRÓXIMA SESSÃO

Projeto de Lei nº 03/2013, que dispõe sobre autorização para abertura 
de Crédito Adicional Suplementar (R$ 120.000,00).
Projeto de Lei nº 04/2013, que dispõe sobre autorização para abertura 
de Crédito Adicional Suplementar (R$ 42.000,00).
Projeto de Lei nº 05/2013, que dispõe sobre autorização para abertura 
de Crédito Adicional Suplementar (R$ 200.000,00).
Projeto de Lei nº 06/2013, que dispõe sobre autorização para abertura 
de Crédito Adicional Suplementar (R$ 75.000,00).
Projeto de Lei nº 07/2013, que dispõe sobre autorização para abertura 
de Crédito Adicional Suplementar (R$ 150.000,00).
Projeto de Lei nº 08/2013, que dispõe sobre autorização para abertura 
de Crédito Adicional Suplementar (R$ 10.000,00).
Projeto de Lei nº 09/2013, que dispõe sobre autorização para abertura 
de Crédito Adicional Suplementar (R$ 175.000,00).
Projeto de Lei nº 10/2013, que dispõe sobre autorização para abertura 
de Crédito Adicional Suplementar (R$ 50.000,00).
Projeto de Lei nº 02/2013-L, de autoria do vereador Eduardo Bosco.
Projeto de Decreto-Legislativo nº 03/2013, de autoria do vereador 
Eduardo Bosco, subscrita pelos vereadores Augusto Canto, Beto, Edu-
ardo da Delegacia, Dr. Alexandre Amaral, Renatinho, Raimundo Aze-
vedo Ferreira, Geraldo Atleta.
Projeto de Resolução nº 09/2013, de autoria do vereador Eduardo Bos-
co.

003ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA
DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013 ÀS 21h 20min 
PRESIDENTE: EDUARDO BOSCO
VICE-PRESIDENTE: AUGUSTO CANTO 
SECRETÁRIOS: EDUARDO DA DELEGACIA, RENATINHO, 
RAIMUNDO AZEVEDO FERREIRA
VEREADORES PRESENTES: DRA. ANA PAULA, BETO, DR. 
ALEXANDRE AMARAL, GERALDO ATLETA.
ORDEM DO DIA

Projeto de Lei n° 10/2013, de autoria da Mesa da Câmara, que 

antecipa data da realização da 4ª Sessão Ordinária da 6ª Legislatura.
Adiado por uma sessão, Projeto de Lei n° 11/2013, de autoria do Exe-
cutivo, que dispõe sobre alterações na Lei 03/93, no que diz respeito o 
quadro de empregos permanentes da Prefeitura Municipal de Alumí-
nio, e dá outras providências.

004ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA
DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013 ÀS 21h 26min 
PRESIDENTE: EDUARDO BOSCO
VICE-PRESIDENTE: AUGUSTO CANTO 
SECRETÁRIOS: EDUARDO DA DELEGACIA, RENATINHO, 
RAIMUNDO AZEVEDO FERREIRA
VEREADORES PRESENTES: DRA. ANA PAULA, BETO, DR. 
ALEXANDRE AMARAL, GERALDO ATLETA.

ORDEM DO DIA
Aprovado o Projeto de Lei n° 10/2013, de autoria da Mesa da Câmara, 
que antecipa data da realização da 4ª Sessão Ordinária da 6ª Legisla-
tura.

Mesa Diretora para o exercício de 2013

PRESIDENTE – Vereador EDUARDO BOSCO (PP)
VICE-PRESIDENTE – Vereador AUGUSTO CANTO DE CAM-
POS (PSDB)
1º SECRETÁRIO – Vereador EDUARDO JESUS DE MELO - 
EDUARDO DA DELEGACIA (PSB)
2º SECRETÁRIO - Vereador RENATO IOSHIO WATANABE - 
RENATINHO (PPS)
3º SECRETÁRIO – Vereador RAIMUNDO AZEVEDO FER-
REIRA (PTB)

004ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA
DE 04 DE MARÇO DE 2013 ÀS 18 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO BOSCO
VICE-PRESIDENTE: AUGUSTO CANTO 
SECRETÁRIOS: EDUARDO DA DELEGACIA, RENATINHO, 
RAIMUNDO AZEVEDO FERREIRA.
VEREADORES PRESENTES: DRA. ANA PAULA, BETO, DR. 
ALEXANDRE AMARAL, GERALDO ATLETA, ROBERTO 
FOGAÇA.

EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO

Ofício nº 02-088/2013-DvSA, que solicita a retirada dos Projetos de 
Lei nº 05 e 11/2013;
Ofício nº 02-089/2013-DvSA, que solicita a retirada do Projeto de 
Lei nº 11/2013.
Projeto de Lei n° 14/2013, de autoria do Executivo, que dispõe sobre 
alteração na Lei 03/93, no que diz respeito o quadro de empregos 
permanentes da Prefeitura Municipal de Alumínio, e dá outras provi-
dências.

EXPEDIENTE RECEBIDO DO LEGISLATIVO
Projeto de Resolução nº11/2013, de autoria do Vereador Renato Wa-
tanabe, que dispõe sobre criação de Comissão Especial De Estudos 

(disciplinar o trânsito urbano).
Denúncia de autoria do Vereador Eduardo da Delegacia, não rece-
bida.
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De autoria da Edil Dra. Ana Paula, encaminhado ao Executivo: n° 
94/2013, requer informações sobre alteração no trânsito da rua José 
Pires de Arruda, localizada no bairro Granja Modelo, tem espaço 
extremamente reduzido impossibilitando a circulação de veículos em 
mão dupla; n° 95/2013, requer informações sobre a falta de medica-
mento no posto de saúde.
De autoria do Edil Eduardo Bosco, encaminhado ao Executivo: n° 
97/2013, requer informações sobre número total de servidores no de-
partamento de obras e encaminhar planilha dos servidores em cargos 
permanentes e comissionados com nome, função, departamento e 
salário.

INDICAÇÃO

De autoria do Edil Eduardo da Delegacia, encaminhado ao Execu-
tivo: n° 35/2013, solicita a instalação de uma lombada na Rua dos 
Pinheiros bairro Jardim Olidel, próximo ao número 230; n° 36/2013, 
solicita realizar operação tapa buracos em toda extensão da Estrada 
Municipal Dr. Irineu de Rezende, conhecida como estrada do Briqui-
tuba.
De autoria do Edil Renatinho Watanabe, encaminhado ao Executivo: 
n° 37/2013, solicita a construção de centro esportivo no Bairro Itara-
ré; n°38/2013, solicita substituir bloquetes sextavados por pavimenta-
ção asfáltica na Rua Maximino Saldanha no Bairro Itararé.  

ORDEM DO DIA

Projeto de Lei n° 03/2013, de autoria do Executivo, que dispõe 
sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar 
(R$1.220.000,00).
Projeto de Lei n° 04/2013, de autoria do Executivo, que dispõe sobre 
autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar (R$ 
42.000,00).
Retirado a pedido do autor o Projeto de Lei n° 05/2013, de autoria 
do Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de Crédito 
Adicional Suplementar (R$ 200.000,00).
Projeto de Lei n° 06/2013, de autoria do Executivo, que dispõe sobre 
autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar (R$ 
75.000,00).
Projeto de Lei n° 07/2013, encaminhado ao Executivo, que dispõe 
sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar 
(R$ 150.000,00).
Projeto de Lei n° 08/2013, encaminhado ao Executivo, que dispõe 
sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar 
(R$ 10.000,00).
Projeto de Lei n° 09/2013, encaminhado ao Executivo, que dispõe 
sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar 
(R$ 175.000,00). 
Projeto de Lei n° 10/2013, encaminhado ao Executivo, que dispõe 
sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar 
(R$ 50.000,00).
Projeto de Lei nº 02/2013-L, de autoria do vereador Eduardo Bosco, 
que institui o concurso anual de redação jovem do futuro entre os 
alunos da rede pública e particular de ensino do município de Alumí-
nio.
Projeto de Decreto-Legislativo, n° 03/2013, de autoria do vere-
ador Eduardo Bosco, subscrita pelos vereadores Augusto Canto, 
Eduardo da Delegacia, Renatinho, Beto, Raimundo Azevedo Fer-

reira, Dr. Alexandre Amaral, Geraldo Atleta, que 
concede título de Cidadão Aluminense ao padre 
Francisco Pereira da Silva.
Projeto de Resolução nº 09/2013, de autoria do vereador Eduardo 
Bosco, que dispõe sobre criação da comissão especial de estudos.

005ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA
DE 04 DE MARÇO DE 2013 ÀS 19h 38min 
PRESIDENTE: EDUARDO BOSCO
VICE-PRESIDENTE: AUGUSTO CANTO 
SECRETÁRIOS: EDUARDO DA DELEGACIA, RENATINHO, 
RAIMUNDO AZEVEDO FERREIRA
VEREADORES PRESENTES: DRA. ANA PAULA, BETO, DR. 
ALEXANDRE AMARAL, GERALDO ATLETA.

Recebimento do Projeto de Decreto Legislativo, n°04/2013, de 
autoria de todos os vereadores, que concede título de Cidadão 
Aluminense ao Senhor Paulo Simões.

006ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA
DE 04 DE MARÇO DE 2013 ÀS19h 42min 
PRESIDENTE: EDUARDO BOSCO
VICE-PRESIDENTE: AUGUSTO CANTO 
SECRETÁRIOS: EDUARDO DA DELEGACIA, RENATINHO, 
RAIMUNDO AZEVEDO FERREIRA
VEREADORES PRESENTES: DRA. ANA PAULA, BETO, DR. 
ALEXANDRE AMARAL, GERALDO ATLETA.

ORDEM DO DIA

Aprovado o Projeto de Lei n° 14/2013, de autoria do Executivo, que 
dispõe sobre alteração na Lei 03/93, no que diz respeito o quadro de 
empregos permanentes da Prefeitura Municipal de Alumínio, e dá 
outras providências.
Aprovado em Discussão Única do Projeto de Decreto Legislativo, 
n°04/2013, de autoria de todos os vereadores, que concede título de 
Cidadão Aluminense ao Senhor Paulo Simões.
Projeto de Resolução n° 11/2013, de autoria do Vereador Renatinho, 
que dispõe sobre criação de Comissão Especial para estudar e sugerir 
medidas para disciplinar o trânsito urbano no município de Alumínio.

PARTICIPE DAS SESSÕES – TODAS AS QUARTAS AS 18 HO-
RAS!

Rua Hamilton Moratti, 10 - Vila Santa Luzia - Alumínio – SP - 
CEP 18125-000 

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

A Cepal, por meio deste veículo convoca toda liderança evangélica da 
cidade de Alumínio para a Assembléia Geral Extraordinária, que será 
realizada no dia 07 de abril às 8h00 na Igreja “O Brasil para Cristo”, 
Vila Pedágio, para a seguinte pauta do dia: Homologação da Diretoria 
Executiva, Aprovação do Estatuto e Regimento Interno e participar na 

Comemoração de aniversário de 20 anos da cidade de Alumínio.
Pr. Donizete Pereira da Silva - Presidente da CEPAL
Publicado na sede da Igreja à Rua Rio Grande do Sul 189 em 
15/03/2013

Edital nº 001/2013 - CEPAL
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Convite
Convidamos a todos para participarem da AUDIÊNCIA PÚBLICA, referente à prestação de contas dos gastos com a Saúde - 3º QUADRI-
MESTRE 2012, que se realizará na Câmara Municipal de Alumínio dia 22 de março de 2013 às 10:00h.
A participação de todos é muito importante.
                                                                                                                                                                                          Diretoria Municipal de Saúde


