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Alumínio - 22 anos de emancipação político-Administrativa

A prdia muito especial.
Ainda farão parte das festividades, o hasteamento da Bandeira no dia 02 de abril,  no Paço Municipal às 8h30, a sessão solene na Câmara Municipal 
às 10h30 com entrega do Troféu Figueiroa e o campeonato de bocha, ogrito do rock que vai acontecer na praça João de Castro Figueiroa no dia 
19/04, além de outros eventos já anunciados.
Participem. A Festa é para você aluminense.

A programação das Festividade do 22º aniversário de Emancipação Político-Administrativa da Cidade de Alumínio, continuam:

- Dia 02 de Abril: 8h30 - Hastemanto da Bandeira no Paço Municipal
- Dia 02 de Abril: 10h30 - Sessão Solene no Plenário da Câmara Municipal de Alumínio, Sala das Sessões 
“Vereador Orlando Silva”, com a entrega do Título de Cidadão Alumínense  e Troféu Figueirôa.
- Dia 04 e 05/04 - 14 hs: I Open de Artes Marciais no Ginásio da Associação Atletica Alumínio
- Dia 09/04 - Campeonato de Bocha no Ginásio de Esportes “Paulo Jacob de Oliveira” - Vila Pedágio
- Dia 19/04 - Grito Rock Alumínio -14h - Praça do Sesi
- Dia 09/05 - VI Prova Pedestre da Cidade de Alumínio
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LEI Nº 1.776 DE 24 DE MARÇO DE 2015.

ALTERA A EMENTA E DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.533, DE 29 DE 
AGOSTO DE 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, usando das atribuições legais que lhe são 
conferidas, Faz saber que a Câmara aprova e ele promulga a seguinte Lei: 
Art. 1º A ementa da Lei Municipal nº 1.533, de 29 de gosto de 2011, passa a vigorar com 
a seguinte redação:
“Dispõe sobre a instalação de biombos, tapumes ou estruturas similares, nos caixas ele-
trônicos e convencionais, das agências bancárias e instituições financeiras e dá outras 
providências.”
Art. 2º O caput e o § 2º do Art. 1º da Lei Municipal nº 1.533, de 29 de agosto de 2011, 
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Torna-se obrigatória a instalação de biombos, tapumes ou estruturas similares em 
todos os caixas eletrônicos e convencionais no interior de todas as agências bancárias e 
instituições financeiras situadas no Município, a fim de impedir a visualização por parte 
do público das operações financeiras realizadas nos caixas de atendimento pessoal pelos 
respectivos clientes.
.........................
§ 2º - Fica desde já estabelecido que os biombos, tapumes ou estruturas similares a serem 
instalados pelas agências bancárias e instituições financeiras nos locais devidos deverão 
obrigatoriamente isolar e vedar por completo o cliente ou usuário, a fim de garantir-lhe a 
privacidade e segurança nas operações realizadas.” 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO, 24 DE MARÇO DE 2015.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Prefeitura em 24/03/2015.

LEI Nº 1.777 DE 31 DE MARÇO DE 2015.

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO PLANO DE DESLIGAMENTO VOLUN-
TÁRIO NA CÂMARA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, usando das atribuições legais que lhe são 
conferidas, Faz saber que a Câmara aprova e ele promulga a seguinte Lei: 
Art. 1º- Fica instituído o Plano de Desligamento Voluntário - PDV dos empregados pú-
blicos da Câmara Municipal, com o objetivo de possibilitar melhor recolocação dos re-
cursos humanos e auxiliar no equilíbrio das contas públicas.
Parágrafo Único – O PDV terá período de adesão de 30 (trinta) dias, na forma do regula-
mento a ser editado pela Presidência.
Art. 2º - Poderão aderir ao PDV os empregados da Câmara Municipal em empregos de 
provimento efetivo, exceto os que:
I - estejam em estágio probatório;
II - tenham sido condenados por decisão judicial transitada em julgado, que importe na 
perda do emprego;
III - estejam afastados do emprego para responder a sindicância ou procedimento disci-
plinar;
IV - estejam afastados em virtude de licença para tratamento de saúde   ou em razão de 
acidente do trabalho.
§ 1º - A Administração, desde que fundada motivadamente no interesse público, po-
derá indeferir pedidos de adesão ao PDV, inclusive para evitar prejuízo relevante 
pela falta de empregados em determinada função ou emprego.
§ 2º - O deferimento definitivo da inclusão no PDV de empregado público que esteja 

respondendo, sem afastamento do emprego, a procedimento administrativo ou procedi-
mento penal, dependerá da conclusão do processo no prazo máximo de 120 dias, a contar 
da data de encerramento do prazo de adesão, com decisão pelo não-cabimento da pena 
de demissão, valendo, para fins de adesão ao Programa, a data constante do seu pedido.
§ 3º - Serão indeferidos os pedidos de desligamento em desacordo com o disposto neste 
artigo e seus parágrafos, não sendo admitido recurso em nível administrativo.
Art. 3º -  O empregado público que aderir ao PDV deverá permanecer em exercício até a 
data da sua efetiva exoneração.
Art. 4º - Ao empregado que aderir ao PDV serão concedidos os seguintes incentivos fi-
nanceiros:
I - para o empregado que contar, na data da exoneração, com até catorze anos, inclusive, 
de efetivo exercício no âmbito da Administração Pública do Município de Alumínio, uma 
indenização de 01 (uma) remuneração por ano de efetivo exercício;
II - para o empregado que contar, na data da exoneração, com mais de catorze e até vinte 
e quatro anos, inclusive, de efetivo exercício no âmbito da Administração Pública do 
Município de Alumínio, uma indenização de 01 (uma) remuneração por ano de efeti-
vo exercício até o décimo-quarto ano, acrescida de uma indenização equivalente a 01 
(uma) remuneração e meia por ano de efetivo exercício, a partir do décimo-quinto até o 
vigésimo-quarto ano;
III - para o empregado que contar, na data da exoneração, com mais de vinte e quatro anos 
de efetivo exercício no âmbito da Administração Pública do Município de Alumínio, uma 
indenização de 01 (uma) remuneração por ano de efetivo exercício até o décimo-quarto 
ano, mais uma indenização equivalente a 01 (uma) remuneração e meia por ano de efetivo 
exercício a partir do décimo-quinto até o vigésimo-quarto ano, acrescida de mais uma 
indenização equivalente a 01 (uma) remuneração, somada a 80% do seu valor, por ano de 
efetivo exercício a partir do vigésimo-quinto ano;
IV - Concessão de autorização para levantamento dos depósitos do FGTS - Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviços.
§ 1º - Na contagem do tempo de efetivo exercício para o cálculo de concessão dos in-
centivos financeiros considerar-se-á, como ano integral, a fração igual ou superior a seis 
meses.
§ 2º - Ainda integrará o cálculo do tempo de efetivo exercício, para os efeitos deste artigo, 
o período em que o empregado tenha estado em disponibilidade.
§ 3º - Em face do caráter de bilateralidade da rescisão contratual e voluntariedade do 
desligamento, por não caracterizar “despedida pelo empregador sem justa causa”, não se 
inclui nos incentivos de que trata esta Lei, a obrigatoriedade de depósito da importância 
igual a quarenta por cento do montante de todos os depósitos realizados na conta vincu-
lada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescido 
dos respectivos juros, nos moldes do disposto no § 1º, do artigo 18, da Lei Federal nº 
8.036, de 11 de maio de 1990.
Art. 5º -  Considerar-se-á como remuneração, para o cálculo dos incentivos financeiros 
concedidos no Art. 4º, a soma do salário mensal básico relativo ao emprego, das vanta-
gens permanentes e dos adicionais de caráter pessoal, devidos no mês em que se efetivar 
o desligamento, com exceção dos oriundos de:
I - vencimentos pelo exercício de função ou emprego em comissão;
II - diárias ou ajuda de custo de qualquer natureza;
III - salário-família;
IV - 13º salário;
V - auxílio-natalidade;
VI - adicional ou indenização de férias;
VII - adicional pela prestação de serviço extraordinário.
Art. 6º - O pagamento dos incentivos de que trata o artigo 4º desta Lei deverá ser procedi-
do dentro do exercício em que for rescindido o Contrato de Trabalho, em parcelas iguais 
e consecutivas, vencendo a primeira por ocasião da rescisão contratual.
Art. 7º -  Não será devido também, em razão da natureza jurídica da adesão do programa 
instituído pela presente lei, o pagamento de Aviso Prévio, seja a que título for.
Art. 8º - No caso de novo ingresso no serviço público municipal, o tempo de serviço 
considerado para apuração do incentivo, nos termos desta Lei, não poderá ser reutilizado 
para o mesmo fim ou gozo de qualquer benefício ou vantagem de idêntico fundamento.
Art. 9º - A Presidência da Câmara regulamentará a execução do disposto nesta Lei, no 
prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 10 - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotação orçamen-
tária própria.
Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO, 31 DE MARÇO DE 2015.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Prefeitura em 31/03/2015.

DECRETO Nº 1674, DE 05 DE MARÇO DE 2015

DISPÕE SOBRE EXPEDIENTE NO FERIADO DE ANVERSÁRIO DO MUNICÍ-
PIO DE ALUMÍNIO E FERIADO DE SEXTA FEIRA SANTA E  DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribui-

Leis

Decretos
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Art. 1.º   Em virtude do Feriado Municipal de aniversário do município de Alumíno em 
02 de abril de 2015, e o Feriado de Sexta Feira Santa em 03 de abril de 2015, não haverá 
expediente nas repartições públicas do Município de Alumínio.
Art. 2.º   Para os serviços públicos municipais que não podem sofrer  paralisação, es-
pecialmente os de Coleta de Lixo e de Limpeza Pública, os de Vigilância e Transportes 
Coletivos, além daqueles essenciais nas áreas do Departamento Municipal de Obras e 
Serviços Urbanos e do Departamento Municipal de Saúde, serão estabelecidas escalas de 
trabalho pelas respectivas chefias.
Art. 3.º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO, 05 de março de 2015.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal
PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA-Diretor Depto Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 05/03/2015

EDITAL Nº 007/2015 

DISPÕE SOBRE PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS CONSELHO TU-
TELAR DO MUNICÍCPIO DE ALUMÍNIO, QUADRIÊNIO 2016-2019, E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN-
TE DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO - CMDCA, no uso de suas atribuições, conforme 
preconiza a Lei Federal nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, as Resolu-
ções nºs 152/2012 e 170/2014, ambas expedidas pelo Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - CONANDA, e a Lei Municipal nº. 1.129, de 09 de dezem-
bro de 2008, alterada pela Lei nº 1.301 de 22 de março de 2010, TORNA PÚBLICO o 
Processo de Escolha Unificado para Membros do Conselho Tutelar para o quadriênio 
2016/2019, mediante as condições estabelecidas neste Edital.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
1.1.O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar é regido por este Edital, 
aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Alumí-
nio.
1.1.1. A Comissão Especial designada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, composta paritariamente, conforme Resolução CMDCA nº 07/2015 de 
30/03/2015, é a responsável por toda a condução do processo de escolha.
1.2.O processo destina-se à escolha de 05 (cinco) membros titulares e seus respectivos 
suplentes, para composição do Conselho Tutelar do município de Alumínio, para o man-
dato de 04 (quatro) anos, permitida uma única recondução, mediante novo processo de 
escolha.
1.4. Das atribuições do Conselho Tutelar:
1.4.1. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado 
pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da Criança e do Adolescente, cum-
prindo as atribuições previstas nos arts. 18-B, par. único, 90, §3º, inciso II, 95, 131, 136, 
191 e 194, todos da Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente. 
1.5. Da Jornada de Trabalho e Remuneração: 
1.5.1. Os conselheiros tutelares exercerão suas atividades em regime de dedicação exclu-
siva em jornada de 40 horas semanais.
1.5.2. O valor do vencimento é de R$ 1.595,84 (um mil, quinhentos e noventa e cinco 
reais e oitenta e quatro centavos).
1.5.3. Se servidor municipal ou empregado permanente for eleito para Conselho Tutelar, 
poderá optar entre o valor do cargo de Conselheiro ou o valor de seus vencimentos incor-
porados, ficando-lhes garantidos:
a) O retorno ao cargo emprego ou função que exercia assim que findo o seu mandato;
b) A contagem do tempo de serviço para todos os efeitos legais.
1.5.4. O exercício da função de membro do Conselho Tutelar não configura vínculo em-
pregatício ou estatutário com o município.

2. DOS REQUISITOS PARA A CANDIDATURA:
2.1. O cidadão que desejar candidatar-se à função de membro do Conselho Tutelar deverá 
atender as seguintes condições:
a)ser pessoa de reconhecida idoneidade moral, comprovada por certidão negativa de an-
tecedentes fornecido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e 
atestado de boa conduta fornecido pela Polícia Civil;
b)ter idade igual ou superior a vinte e um anos, comprovada por meio da apresentação do 
documento de identidade ou por outro documento oficial de identificação;
c)residir no município , comprovado por meio da apresentação de conta de água, luz ou 
telefone fixo;
d)ter concluído o Ensino Médio, comprovado por meio da apresentação de Diploma, 
Histórico Escolar ou Declaração de Conclusão de Curso emitido por entidade oficial de 
ensino;
e)estar no gozo de seus direitos políticos, comprovados pela apresentação do título 
de eleitor e comprovante de votação da última eleição ou certidão fornecida pela 
Justiça Eleitoral, constando estar em dia com as obrigações eleitorais;

f)apresentar quitação com as obrigações militares (no caso de 
candidato do sexo masculino);
g)comprovar experiência de atuação em atividades ligadas à 
promoção, proteção e defesa dos Direitos da criança e do adolescente, em declaração em 
papel timbrado com firma reconhecida, em que conste a atividade desenvolvida, o toma-
dor do serviço (pessoa física ou jurídica) e o período de atuação.

3. DO PROCESSO DE ESCOLHA:
3.1. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar observará o calendário 
anexo ao presente Edital (ANEXO I).
3.2. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atri-
buições, fará publicar editais específicos no Jornal Oficial, bem como nos demais locais 
indicados neste Edital, para cada uma das fases do processo de escolha de membros do 
Conselho Tutelar, dispondo sobre:
a) Inscrições e entrega de documentos;
b) Relação de candidatos inscritos;
c) Relação preliminar dos candidatos considerados habilitados, após a análise dos docu-
mentos;
d) Dia, local e horário da Prova de Conhecimentos Específicos;
e) Relação definitiva dos candidatos considerados habilitados, após o julgamento de 
eventuais impugnações;
f) Dia e locais de votação;
g) Resultado preliminar do pleito, logo após o encerramento da apuração;
h) Resultado final do pleito, após o julgamento de eventuais impugnações; e
i) Termo de Posse.

4. DA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS:
4.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das condições 
do processo de escolha, tais como se acham definidas neste Edital, acerca das quais não 
poderá alegar desconhecimento;
4.2. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o Edital e certificar-se de 
que preenche todos os requisitos exigidos para a investidura na função de membro do 
Conselho Tutelar.
4.3. As inscrições ficarão abertas no período de 06/04/2015 à 04/05/2015, no horário das 
09 às 12h e das 13 às 16h.
4.4. As inscrições serão feitas no endereço Av. Engº Antonio de Castro Figueirôa, nº 100 
– Vila Santa Luzia, Alumínio/SP 
4.5. No ato de inscrição o candidato, pessoalmente ou por meio de procuração, deverá:
a)preencher requerimento, em modelo próprio (Anexo II), que lhe será fornecido no local, 
no qual declare atender as condições exigidas para inscrição e se submeter às normas 
deste Edital;
b)recolher taxa de expediente no valor de R$ 3,00 (três reais);
c)apresentar original de documento de identidade de valor legal no qual conste filiação, 
retrato e assinatura, CPF, Título de Eleitor;
d)apresentar uma foto 3x4 recente;
e)apresentar os documentos exigidos no item 2.1 deste Edital;
4.6. A ausência de qualquer dos documentos solicitados acarretará o indeferimento da 
inscrição;
4.7. Efetuada a inscrição, o candidato receberá um protocolo com o número de inscrição, 
sem o qual não será permitida a realização da prova; 
4.8. A qualquer tempo poder-se-á anular as inscrições, as provas e/ou nomeação do can-
didato, caso se verifique qualquer falsidade nas declarações e/ ou qualquer irregularidade 
nas provas e/ou documentos apresentados;
4.9. Caso o número de pretendentes habilitados seja inferior a 10 (dez), o Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente poderá suspender o trâmite do processo 
de escolha e reabrir prazo para inscrição de novas candidaturas, sem prejuízo da garantia 
de posse dos novos conselheiros ao término do mandato em curso;
4.10. A relação nominal dos candidatos, cuja inscrição for deferida, será afixada no site e 
no mural da Prefeitura Municipal de Alumínio, na Câmara Municipal, na sede do Conse-
lho Tutelar, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), 
no Departamento de Desenvolvimento Social, no Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS), Centro de Saúde e Escolas da Rede Pública Municipal, com cópia para 
o Ministério Público.

5. DA PROVA DE AFERIÇÃO DE CONHECIMENTO:
5.1. A prova de conhecimentos versará sobre a Lei Federal nº 8.069/90- Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente (ECA) atualizada pela Lei Federal nº 12.696/2012, a Lei Municipal 
nº 1.129, de 09 de dezembro de 2008 que dispõe sobre a política municipal de atendimen-
to dos direitos da criança e do adolescente.
5.2. A prova de aferição de conhecimento avaliará a capacidade de interpretação do texto 
legal. 
5.3. A prova constará de 16 (dezesseis) questões objetivas e uma questão dissertativa, sen-
do cada questão objetiva no valor de 0,5 (cinco décimos) de pontos, no total de 08 (oito) 
pontos, e 02 (dois) pontos a questão dissertativa, exigindo-se do candidato o mínimo de 
50% (cinqüenta por cento) de acerto. 

5.4. Havendo empate no Processo de Escolha a pontuação na prova escrita será utili-
zada como o primeiro critério de desempate.
5.5. O candidato terá 02 (duas) horas para realizar a prova e abrangerá conteúdo 
programático de acordo com as peculiaridades da função. 

Edital
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horas no EM Vicente Botti, Praça João de Castro Figueirôa, nº 
02 – Vila Industrial.
5.7. Caso haja necessidade de alterar dia, horário e local de rea-

lização das provas, a Comissão Especial publicará as alterações, em todos os locais onde 
o Edital tiver sido afixado, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias.
5.8. É de responsabilidade do candidato acompanhar nos locais onde o Edital for publi-
cado eventuais alterações no que diz respeito ao dia, horário e local de realização das 
provas. 
5.9. Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com antecedência mínima de 
30 (trinta) minutos, antes da hora marcada para o seu início, munidos de lápis, borracha, 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, protocolo de inscrição e de documento oficial 
de identidade.
5.10. No momento da prova não será permitida consulta a textos legais nem tampouco à 
doutrina sobre a matéria.
5.11. Em hipótese alguma haverá prova fora do local e horário determinados, ou segunda 
chamada para as provas.
5.12. Será excluído do processo de escolha o candidato que, por qualquer motivo, faltar 
às provas ou, durante a sua realização, for flagrado comunicando-se com outro candidato 
ou com pessoas estranhas, por gestos, oralmente, por escrito, por meio eletrônico ou não.
5.13. Será automaticamente excluído do processo de escolha o candidato que não devol-
ver a folha oficial de respostas ou devolvê-la sem assinatura. 
5.14. O candidato, com deficiência ou não, que necessitar de qualquer tipo de condição 
especial para a realização das provas deverá solicitá-la, por escrito, no ato da inscrição, 
indicando os recursos especiais materiais e humanos necessários, o qual será atendido 
dentro dos critérios de viabilidade e razoabilidade.
5.15. A candidata inscrita em fase de amamentação que sentir necessidade de amamentar 
durante o período de realização da prova, deverá levar um acompanhante, que ficará com 
a criança em sala reservada, determinada pela Comissão Especial. Durante o processo de 
amamentação a candidata será acompanhada apenas por uma fiscal, devendo o acompa-
nhante retirar-se da sala.
5.15.1. Pela concessão à amamentação, não será concedido qualquer tempo adicional à 
candidata lactante.
5.16. O gabarito será divulgado pela Comissão Especial em até 24 horas da realização da 
prova de conhecimento, sendo afixado no mural e no site oficial da Prefeitura Municipal.
5.17. Serão aprovados aqueles que atingirem no mínimo 50% (cinqüenta por cento) da 
pontuação total atribuída à prova.
5.18. A relação dos candidatos aprovados será publicada no Jornal Oficial e site do Mu-
nicípio e afixada no mural da Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereadores, na sede 
do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA) e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Saúde e 
Escolas da Rede Pública Municipal, com cópia para o Ministério Público.
5.19. Após publicação do resultado do exame de conhecimento específico o candidato 
poderá interpor recurso no prazo de 05 (cinco) dias para a Comissão Especial. 

7. DA ELEIÇÃO: 
7.1. Da reunião que autoriza a campanha eleitoral
7.1.1. Em reunião própria, a Comissão Especial deverá dar conhecimento formal das 
regras do processo eleitoral aos candidatos habilitados, que firmarão compromisso de 
respeitá-las, bem como reforçar as disposições deste Edital, no que diz respeito notada-
mente:
a)aos votantes (quem são, documentos necessários etc.);
b)às regras da campanha (proibições, penalidades etc.);
c)à votação (mesários, presidentes de mesa, fiscais, prazos para recurso etc.);
d)à apresentação e aprovação do modelo de cédula a ser utilizado;
e)à definição de como o candidato deseja ser identificado na cédula (nome, codinome ou 
apelido etc.);
f)à definição do número de cada candidato;
g)aos critérios de desempate;
h)aos impedimentos de servir no mesmo Conselho, nos termos do artigo 140, da Lei nº 
8.069/90;
i)à data da posse.
7.1.2. A reunião será realizada independentemente do número de candidatos presentes.
7.1.3. O candidato que não comparecer à reunião acordará tacitamente com as decisões 
tomadas pela Comissão Especial e pelos demais candidatos presentes.
7.1.4. A reunião deverá ser lavrada em ata, constando a assinatura de todos os presentes.
7.1.5. No primeiro dia útil após a reunião, será divulgada a lista definitiva dos candidatos 
habilitados, constando nome completo de cada um, com indicação do respectivo número 
e do nome, codinome ou apelido que será utilizado na cédula de votação, sendo publi-
cada no Jornal Oficial e site do Município, afixada no mural da Prefeitura Municipal, da 
Câmara de Vereadores, na sede do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (CMDCA) e do Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS), Centro de Saúde e Escolas da Rede Pública Municipal.
7.2. Da Candidatura:
7.2.1. A candidatura é individual e sem vinculação a partido político, grupo religioso ou 
econômico.
7.2.2. É vedada a formação de chapas de candidato ou a utilização de qualquer outro 
mecanismo que comprometa a candidatura individual do interessado.
7.3. Dos Votantes: 
a)Poderão votar todos os cidadãos maiores de 16 (dezesseis) anos inscritos como 

eleitores no município;
b)Para o exercício do voto, o cidadão deverá apresentar-se no local de votação munido de 
seu título de eleitor e documento oficial de identidade;
c)Cada eleitor poderá votar em até 05 (cinco) candidatos;
d)Não será permitido o voto por procuração.
7.4. Da Campanha Eleitoral:
a)A campanha eleitoral terá início no dia em que for publicada a lista referida no item 
7.1.5 deste Edital.
b)Os candidatos poderão promover as suas candidaturas junto a eleitores, por meio de 
debates, entrevistas e distribuição de panfletos;
c)É livre a distribuição de panfletos, desde que não perturbe a ordem pública ou particu-
lar;
d)As instituições (escola, Câmara de Vereadores, CRAS, rádio, igrejas etc.) que tenham 
interesse em promover debates com os candidatos deverão formalizar convite a todos 
aqueles que estiverem aptos a concorrer ao cargo de membro do Conselho Tutelar.
e)Os debates deverão ter regulamento próprio devendo ser apresentado pelos organiza-
dores a todos os participantes e ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência; 
f)Os debates serão supervisionados pelo CMDCA;
g)Os debates previstos deverão proporcionar oportunidades iguais aos candidatos nas 
suas exposições e respostas;
h)Os candidatos convidados para debates e entrevistas deverão dar ciência do teor deste 
Edital aos organizadores;
i)Caberá ao candidato fiscalizar a veiculação da sua campanha em estrita obediência a 
este Edital.
7.4.1. Das Proibições:
a)É vedada a propaganda, ainda que gratuita, por meio dos veículos de comunicação em 
geral (jornal, rádio ou televisão), faixas, outdoors, placas, camisas, bonés e outros meios 
não previstos neste Edital;
b)É vedado receber o candidato, direta ou indiretamente, doação em dinheiro ou estimá-
vel em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
b.1) entidade ou governo estrangeiro;
b.2) órgão da administração pública direta e indireta ou fundação mantida com recursos 
provenientes do Poder Público;
b.3) concessionário ou permissionário de serviço público;
b.4) entidade de direito privado que receba, na condição de beneficiária, contribuição 
compulsória em virtude de disposição legal;
b.5) entidade de utilidade pública;
b.6) entidade de classe ou sindical;
b.7) pessoa jurídica sem fins lucrativos que receba recursos do exterior;
b.8) entidades beneficentes e religiosas;
b.9) entidades esportivas;
b.10) organizações não-governamentais que recebam recursos públicos;
b.11) organizações da sociedade civil de interesse público.
c)É vedada a vinculação do nome de ocupantes de cargos eletivos (Vereadores, Prefeitos, 
Deputados etc) ao candidato;
d)É vedada a propaganda irreal ou insidiosa ou que promova ataque pessoal contra os 
concorrentes;
e)É proibido aos candidatos promoverem as suas campanhas antes da publicação da lista 
definitiva das candidaturas, prevista no item 7.1.5;
f)É vedado ao membro do Conselho Tutelar em atividade promover sua campanha ou de 
terceiros durante o exercício da sua jornada de trabalho;
g)É vedado aos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente promover campanha para qualquer candidato;
h)É vedado o transporte de eleitores no dia da eleição, salvo se promovido pelo Poder 
Público e garantido o livre acesso aos eleitores em geral;
i)Não será permitido qualquer tipo de propaganda no dia da eleição, em qualquer local 
público ou aberto ao público, sendo que a aglomeração de pessoas portando instrumentos 
de propaganda caracteriza manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos;
j)É vedado ao candidato doar, oferecer, promover ou entregar ao eleitor bem ou vantagem 
pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor, tais como camisetas, 
chaveiros, bonés, canetas ou cestas básicas.
7.4.2. Das Penalidades:
a)O candidato que não observar os termos deste Edital poderá ter a sua candidatura im-
pugnada pela Comissão Especial;
b)As denúncias relativas ao descumprimento das regras da campanha eleitoral deverão 
ser formalizadas, indicando necessariamente os elementos probatórios, junto à referida 
Comissão Especial e poderão ser apresentadas pelo candidato que se julgue prejudicado 
ou por qualquer cidadão, no prazo máximo de 02 (dois) dias do fato.
b.1) O prazo será computado excluindo o dia da concretização do fato e incluindo o dia 
do vencimento.
b.2) Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil subsequente se o vencimento 
cair em feriado ou em finais de semana.
c)Será penalizado com o cancelamento do registro da candidatura ou a perda do mandato 
o candidato que fizer uso de estrutura pública para realização de campanha ou propagan-

da;
d)A propaganda irreal, insidiosa ou que promova ataque pessoal contra os concorren-
tes será analisada pela Comissão Especial que, entendendo-a irregular, determinará 
a sua imediata suspensão.
7.5. Da votação: 
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edital da Comissão Especial, a ser amplamente divulgado com antecedência mínima de 
15 (dias) dias, no site e mural da Prefeitura Municipal, no mural da Câmara de Vereado-
res, na sede do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA) e no Departamento de Desenvolvimento Social, no Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Saúde e Escolas da Rede Pública 
Municipal.
7.5.2. A votação deverá ocorrer preferencialmente em urnas eletrônicas cedidas pela Jus-
tiça Eleitoral, observadas as disposições das resoluções aplicáveis expedidas pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo.
7.5.3. Nas cabines de votação serão fixadas listas com relação de nomes, codinomes, 
fotos e número dos candidatos a membro do Conselho Tutelar.
a)Às 17 horas do dia da eleição serão distribuídas senhas aos presentes que se encontra-
rem nas filas de votação, para assegurar-lhes o direito de votar;
b)Somente poderão votar os cidadãos que apresentarem o título de eleitor, acompanhado 
de documento oficial de identidade;
c)Após a identificação, o votante assinará a lista de presença e procederá a votação;
d)O votante que não souber ou não puder assinar, usará a impressão digital como forma 
de identificação;
e)Os candidatos poderão fiscalizar ou indicar 01 (um) fiscal e 01 (um) suplente para o 
acompanhamento do processo de votação e apuração;
f)O nome do fiscal e do suplente deverá ser indicado à Comissão Especial com antecedên-
cia mínima de 48 (quarenta e oito) horas antes do dia da votação;
g)No dia da votação o fiscal deverá estar identificado com crachá.
7.5.4. Será utilizado no processo o voto com cédula ou eletrônico.
7.5.5. Será considerado inválido o voto:
a)cuja cédula contenha mais de 05 (cinco) candidatos assinalados;
b)cuja cédula não estiver rubricada pelos membros da mesa de votação;
c)cuja cédula não corresponder ao modelo oficial;
d)em branco;
e)que tiver o sigilo violado.
7.6. Da mesa de votação
7.6.1. As mesas de votação serão compostas por membros do CMDCA e/ou servidores 
municipais, devidamente cadastrados. 
7.6.2. Não poderá compor a mesa de votação o candidato inscrito e seus parentes: marido 
e mulher, ascendentes e descendentes (avós, pais, filhos, netos...), sogro e genro ou nora, 
irmãos, cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado. 
7.6.3. Compete a cada mesa de votação:
a)Solucionar, imediatamente, dificuldade ou dúvida que ocorra durante a votação;
b)Lavrar a ata de votação, anotando eventuais ocorrências;
c)Realizar a apuração dos votos, lavrando a ata específica;
d)Remeter a documentação referente ao processo de escolha à Comissão Especial.
7.7. Da apuração e da proclamação dos eleitos:
a)Concluída a votação e a contagem dos votos de cada seção, os membros da mesa de-
verão lavrar a Ata de Votação e Apuração, extraindo o respectivo Boletim de Urna e, em 
seguida, encaminhá-los, sob a responsabilidade do Presidente da Mesa, ao Presidente da 
Comissão Especial.
b)A Comissão Especial, de posse de todos os Boletins de Urna, fará a contagem final 
dos votos e, em seguida, afixará, no local onde ocorreu a apuração final, o resultado da 
contagem final dos votos.
c)O processo de apuração ocorrerá sob supervisão do CMDCA.
d)O resultado final da eleição deverá ser publicado oficialmente no Jornal Oficial e site do 
Município, e afixado no mural da Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereadores, na sede 
do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA), do Departamento de Desenvolvimento Social e do Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS),  do Centro de Saúde e Escolas da Rede Pública Municipal.
e)Os 05 (cinco) primeiros candidatos mais votados serão considerados eleitos e serão 
nomeados e empossados como membros do Conselho Tutelar titulares, ficando todos os 
seguintes, observada a ordem decrescente de votação, como suplentes.
f)Na hipótese de empate na votação, será considerado eleito o candidato que, sucessiva-
mente:
I.apresentar melhor desempenho na prova de conhecimento, conforme item 5.4;
II.apresentar maior tempo de atuação na área da infância e adolescência;
III.residir a mais tempo no município;
IV.tiver maior idade.
g)O pleito será fiscalizado pelo Ministério Público.

8. DOS IMPEDIMENTOS:
8.1. São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, companheiros, 
mesmo que em união homoafetiva, ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau, inclusive.
8.2. Estende-se o impedimento do membro do Conselho Tutelar em relação à autoridade 
judiciária e ao representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e 
da Juventude na Comarca de Mairinque.
8.3. Existindo candidatos impedidos de atuar num mesmo Conselho Tutelar e que 
obtenham votação suficiente para figurarem entre os 05 (cinco) primeiros lugares, 
considerar-se-á eleito aquele que tiver maior votação. O outro eleito será reclassifi-
cado como 1º (primeiro) suplente, assumindo na hipótese de vacância e desde que 
não exista impedimento.

9. DOS RECURSOS:

9.1. Será admitido recurso quanto:
a)ao deferimento e indeferimento da inscrição do candidato 
b)à aplicação e às questões da prova de conhecimento;
c)ao resultado da prova de conhecimento.
9.2. O prazo para interposição de recurso será de 05 (dois) dias após a concretização do 
evento .
9.2.1. O prazo será computado excluindo o dia da concretização do evento e incluindo o 
dia do vencimento.
9.3. Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no item 9.1. 
deste Edital, devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor.
9.4. Os recursos deverão ser entregues na sede do CMDCA no endereço Av. Engº Antonio 
de Castro Figueirôa, nº 100 – Edifício Anexo ao Paço Municipal – Vila Santa Luzia – 
Alumínio/SP.
9.5. O recurso interposto fora do respectivo prazo não será aceito.
9.6. Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do 
questionado.
9.7. Os candidatos deverão enviar o recurso em 02 (duas) vias (original e 01 cópia). Os 
recursos deverão ser digitados. 
9.8. Quanto ao recurso referente ao item 9.1, letra “c’ deve-se observar: Cada questão 
deverá ser apresentada em folha separada, identificada conforme modelo – Anexo III.
9.9. Cabe à Comissão Especial decidir, com a devida fundamentação, sobre os recursos 
no prazo de 02 (dois) dias.  
9.9.1. O prazo será computado excluindo o dia do recebimento do recurso e incluindo o 
dia do vencimento.
9.9.2. Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil subsequente se o vencimen-
to cair em feriado ou em finais de semana.
9.10. Da decisão da Comissão, caberá recurso ao Plenário do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente que decidirá, com a devida fundamentação, em 
igual prazo. 
9.11. O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) questão(ões) eventualmente anulada(s) será(ão) 
atribuído(s) a todos os candidatos presentes à prova, independentemente de formulação 
de recurso.
9.12. O gabarito divulgado poderá será alterado, em função dos recursos impetrados, e as 
provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial definitivo.
9.13. Na ocorrência do disposto nos itens 9.9 e 9.10, poderá haver, eventualmente, altera-
ção da classificação inicial obtida para uma classificação superior ou inferior, ou, ainda, 
poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida 
para a prova.
9.14. As decisões dos recursos serão dadas a conhecer aos candidatos por meio de divul-
gação no site e sede da Prefeitura Municipal e ficarão disponibilizados durante todo o 
período da realização do processo de escolha.
 
10. DA POSSE
10.1. A posse dos conselheiros tutelares dar-se-á pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal ou pessoa por ele designada no dia 10 de janeiro de 2016, conforme previsto 
no parágrafo 2º do Art. 139 do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA).
10.2. Os candidatos eleitos serão convocados por Edital afixado na Prefeitura Municipal e 
pela ampla publicação no Órgão Oficial do município, para apresentação dos documentos 
exigidos para definir a posse.
10.3. Não tomará posse o candidato que:
a) não comparecer a convocação no prazo determinado;
b) não apresentar a documentação no prazo estabelecido (a ser definido)
10.4 O não pronunciamento do candidato aprovado no prazo estabelecido para este fim, 
facultará à Comissão Especial a convocação dos candidatos suplentes, perdendo o mesmo 
o direito de investidura na função ao qual se habilitou.

11.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
11.1. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acrésci-
mos enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circuns-
tância que será comunicada em ato complementar ao Edital a ser publicado no Jornal 
e site Oficial do Município e afixado no mural da Prefeitura Municipal, da Câmara de 
Vereadores, na sede do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente (CMDCA) e Departamento de Desenvolvimento Social, do Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Saúde e Escolas da Rede Pública 
Municipal.
11.2. É da inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de 
todos os atos e resultados referentes a este processo de escolha.
11.3. A atualização do endereço para correspondência é de inteira responsabilidade do 
candidato e deverá ser feita, mediante protocolo, no endereço Av. Engº Antonio de Castro 
Figueirôa, nº 100 – Edifício Anexo ao Paço Municipal – Vila Santa Luzia – Alumínio/SP.
11.4. Os documentos apresentados pelo candidato durante todo o processo poderão, a 
qualquer tempo, ser objeto de conferência e fiscalização da veracidade do seu teor por 
parte da Comissão Especial, e no caso de constatação de irregularidade ou falsidade, a 

inscrição será cancelada independentemente da fase em que se encontre, comunican-
do o fato ao Ministério Público para as providências legais.
11.5. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvido-
sos serão resolvidos, com a devida fundamentação, pela Comissão Especial.
11.6. Todas as decisões da Comissão Especial ou do Plenário do CMDCA serão de-
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11.7. Todo o processo de escolha dos membros do Conselho 
Tutelar será realizado sob a fiscalização do Ministério Público, 

o qual terá ciência de todos os atos praticados pela Comissão Especial, para garantir a fiel 
execução da Lei e deste Edital.
11.8. Os membros do Conselho Tutelar eleitos como titulares e os seus suplentes, no pri-
meiro mês de exercício funcional, submeter-se-ão a estudos sobre a legislação específica, 
as atribuições do cargo e aos treinamentos práticos necessários, promovidos por uma co-
missão ou instituição pública ou privada, sob a responsabilidade do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Departamento à qual está vinculado.
11.9. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  ALUMÍNIO,   31 de março de 2015.
 
JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal

MARIA AUXILIADORA RIBEIRO GOMES-Presidente do CMDCA
Registrado e Publicado na Prefeitura em 31/03/2015

ZENILTON JOSÉ DA ROCHA - Diretor Div. Serviços Administrativos 

Anexo I
Cronograma do Processo de Escolha do Conselho Tutelar de Alumínio

Anexo II

Inscrição do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar  2016/2019
Inscrição nº ________
CODINOME _________________

Senhora Presidente,
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Eu ___________________________________________________________________
Brasileiro (a), estado civil _____________________, RG nº ____________________
Residente __________________________________________________ nº ________
Bairro ________________________, no Município de Alumínio, venho, respeitosamen-
te, solicitar à Vossa Senhoria a inscrição como candidato à Eleição do Conselho Tutelar 
dos Direitos da Criança e do Adolescente e para tal, junta os documentos conforme exi-
gidos pelo Edital nº _________.
Nestes termos.
P. Deferimento.

__________________________________
Assinatura do Candidato

Alumínio, ____ de _______________________ de 2015.

Anexo III 

Modelo de Ficha para Recurso

Processo de Escolha do Conselho Tutelar do Município de Alumínio
Candidato: ___________________________________________________________
Nº. do Documento de Identidade: _________________________________________
Nº. de Inscrição: ______________________________________________________
Nº. da Questão da prova: __________ (apenas para recursos sobre o item 9.1 “c”)
Fundamentação: ______________________________________________________
_______________________________________________________
Data: ______/______/________
Assinatura: ______________________________________________

RESOLUÇÃO Nº 05, de 27 de janeiro de 2015

Dispõe sobre criação de Comissão Especial para acompanhamento do processo de 
escolha dos membros do Conselho Tutelar.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
– CMDCA, embasado na Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº123, de 28/06/1994 e alterado 
pelas Leis 1.129, de 09/12/2008 e Lei nº 1.301, de 22/03/2010, e Resolução CONANDA  
nº 170 de 10 de dezembro de 2014, no uso de suas atribuições; RESOLVE:

Art.1º   Fica criada a Comissão Especial composta pelos conselheiros adiante relaciona-
dos, para acompanhamento do Processo Seletivo de escolha dos membros do Conselho 
Tutelar para o quadriênio 2016/2019.
Vilma Elias Goes Nunes de Oliveira
João Paulo Tibúrcio
Fiorisília Ana Maria Risi
Vanderlei Carlos Machado
Maria Auxiliadora Ribeiro Gomes
Bruno de Arruda Cunha
Iraídes Gomes da Silva
Noemia Monteiro da Silva Xavier

Art. 2º   A Comissão Especial tem as seguintes atribuições:
I - Analisar os pedidos de registro de candidatura e dar ampla publicidade a relação dos 
pretendentes inscritos, facultando a qualquer cidadão impugnar, no prazo de 05 (cinco) 
dias contados da publicação, candidatos que não atendam os requisitos exigidos indican-
do os elementos probatórios.
II – Notificar os candidatos impugnados concedendo-lhes prazo para apresentação de 
defesa.
III – Realizar reunião para decidir a cerca da impugnação da candidatura, podendo, se 
necessário, ouvir testemunhas eventualmente arroladas, determinar a juntada de docu-
mentos e a realização de outras diligências.
IV – Das decisões da Comissão Especial do Processo de Escolha caberá recurso à plená-
ria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que se reunirá, em 
caráter extraordinário para decisão com máximo de celeridade.
V – Esgotada a fase recursal, a Comissão Especial fará publicar a relação dos candidatos 
habilitados, com cópia ao Ministério Público.
VI – Realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras da campanha aos 
candidatos considerados habilitados ao pleito, que firmarão compromisso de respeitá-las, 

sob pena de imposição das sanções previstas na legislação local. 
VII – Estimular e facilitar o encaminhamento de notícias de fatos que constituam 
violação das regras de campanha por parte dos candidatos ou à sua ordem.
VIII – Analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de impug-
nação e outros incidentes ocorridos no dia da votação.

Resolução
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bro de 2015. 
X – Escolher e divulgar os locais de votação.
XI – Divulgar imediatamente após a apuração, o resultado final da votação.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Alumínio, 30 de março de 2015.

Maria Auxiliadora Ribeiro Gomes – Presidente do CMDCA

PORTARIA Nº 064/2015

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atri-
buições legais que lhe são conferidas; CONSIDERANDO o disposto no artigo nº 
34, incisos I, II e III, da Lei nº 03, de 28 de janeiro de 1993; CONSIDERANDO 
o processo nº 584, de 04/03/2015; R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR, a redução da carga horária, de 200 para 150 horas mensais, 
da servidora pública Sra. MARIA CRISTINA DE NADAI, portadora da C.T.P.S 
nº. 19211 série 00065, R.G nº 19.179.361-9 e CPF nº.122.962.808-89, ocupante 
do emprego celetista permanente de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, cons-
tante do Anexo I da Lei nº 03/93, lotação no DpME
Parágrafo único –  Em consequência da redução da carga horária, sua remunera-
ção passa ser proporcional às 150 horas mensais.
Art. 2ºO retorno à jornada prevista no contrato de trabalho poderá ser determi-
nada a qualquer tempo pelo Prefeito Municipal, conforme previsto no Parágrafo 
Único, art. 34, da Lei 03/1993.
Art. 3ºEsta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 16 de março de 2015.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal

PAULO HENRIQUE R. PIMENTA-Diretor Depto. Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 16/03/2015.

PORTARIA Nº 065/2015

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atri-
buições legais que lhe são conferidas, CONSIDERANDO o pedido constante do 
Processo nº 716 de 16/03/2015, R E S O L V E:
Art. 1º DESLIGAR do serviço público a pedido a Sra. ELISABETE DE SOUZA 
RODRIGUES, portadora da CTPS nº 73848 - Serie 00260, RG nº 32.608.619-5, 
e do CPF nº 317.291.918-86, ocupante do emprego permanente de Auxiliar de 
Desenvolvimento Infantil, nos termos da Lei nº 03/93, Anexo I, pelo Regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, lotação DpME, carga horária 40 horas.
Art. 2º Em decorrência da demissão supra, fica VAGO o emprego celetista per-
manente de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, lotação no DpME, constante 
do Anexo I da Lei n.º 03/93. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 16 de março de 2015.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal

PAULO HENRIQUE R. PIMENTA-Diretor Depto. Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 16/03/2015.

PORTARIA Nº 066/2015

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atri-
buições legais que lhe são conferidas, CONSIDERANDO o concurso publico 
01/2010, R E S O L V E:
Art. 1ºAUTORIZAR a contratação da Sra. SILVANA MOREIRA, portadora da 
CTPS nº 024181 - Serie 00175, RG nº  29.488.147-5 e do CPF nº 198.114.368-
86, nos termos da Lei nº 03/93, Anexo I, pelo Regime da Consolidação das Leis 
do Trabalho- CLT, para exercer o emprego de Agente de Controle Vetor, lotação 
DpMS, carga horária semanal 40 horas.
Art. 2º A despesa decorrente da contratação, correrá a conta das dotações 
próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 18 de mar-
ço de 2015.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal

PAULO HENRIQUE R. PIMENTA-Diretor Depto. Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 18/03/15.

PORTARIA Nº 067/2015

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atri-
buições legais que são conferidas, e CONSIDERANDO o pedido no Processo nº 
804/2015 de 23/03/2015; R E S O L V E:
Art. 1º AUTORIZAR a prorrogação por mais 30(trinta) dias do prazo de funcio-
namento da Comissão de Sindicância para procedimento administrativo discipli-
nar quanto aos fatos narrados no Processo nº 1719/2014 de 10/06/2014, relacio-
nados a comportamento de servidor.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 23 de março de 2015.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA-Diretor Depto Municipal de Admi-
nistração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 23/03/2015.

PORTARIA Nº 068/2015

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atri-
buições legais que lhe são conferidas, CONSIDERANDO o pedido constante do 
Processo nº 826 de 24/03/2015, R E S O L V E:
Art. 1ºDESLIGAR do serviço público a pedido a Sra. JULIANE GISELE DE 
ARAÚJO MEDEIROS, portadora da CTPS nº 64473 - Serie 00236, RG nº 
41.062.958-3, e do CPF nº 326.304.538-55, ocupante do emprego permanente de 
Professor de Matemática, nos termos da Lei nº 03/93, Anexo I, pelo Regime da 
Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, lotação DpME, carga horária hora/aula.
Art. 2ºEm decorrência da demissão supra, fica VAGO o emprego celetista per-
manente de Professor de Matemática, lotação no DpME, constante do Anexo I 
da Lei n.º 03/93. 
Art. 3ºEsta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 24 de março de 2015.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA - Diretor Depto. Municipal de Ad-
ministração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 24/03/2015.

PORTARIA Nº 069/2015

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribui-
ções legais que lhe são conferidas, R E S O L V E:
Art. 1º  DESIGNAR, a servidora Sra. KÁTIA CONSTANTE MUNIZ, portadora 
da CTPS nº 75367 serie 00146 RG nº 28.254.741-1, CPF nº 249.555.648-52 ocu-
pante do emprego celetista permanente de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, 
para responder pelo emprego celetista permanente de Secretário de Escola, lota-
ção no DpME, 40 horas semanais, em virtude do pedido de demissão da titular 
do cargo.
Art. 2º O substituto fará jus à diferença de salários enquanto perdurar a substitui-
ção, a título de gratificação, não se incorporando ao salário base inicial, exceto 
para os efeitos trabalhistas especificados na Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 26 de março de 2015.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA-Diretor Depto Municipal de Ad-
ministração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 26/03/2015.

Portarias
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88ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA
DE 16 DE MARÇO DE 2015 ÀS 18 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO BOSCO
VICE-PRESIDENTE: RAIMUNDO AZEVEDO FERREIRA
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA,AUGUSTO CANTO E 
RENATINHO WATANABE
VEREADORES PRESENTES: DRA. ANA PAULA, BETO, 
EDUARDO DA DELEGACIA 
AUSENTE: DR. ALEXANDRE AMARAL

EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO

recebimento do PROJETO DE LEI N° 004/2015 que DISPÕE 
SOBRE A REESTRUTURAÇÃO POLÍTICA MUNICIPAL DE 
ATENDIMENTO DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE

EXPEDIENTE RECEBIDO DO LEGISLATIVO

Recebimento do projeto de lei nº 01/2015-L, de autoria do edil Edu-
ardo Bosco, que altera a ementa e dispositivos da Lei Municipal nº 
1.533, de 29 de Agosto de 2011.

Recebimento do projeto de resolução nº 01/2015 que dispõe sobre a 
conversão e concessão em pecúnia, do valor das cestas básicas que 
especifica e dá outras providências.

REQUERIMENTOS

Requerimento nº52/2015, de autoria do edil Renatinho Watanabe, 
requer voto de pesar pelo falecimento da Senhora Conceição Nunes 
da Silva.

Requerimento nº53/2015, de autoria do edil Renatinho Watanabe, 
requer voto de pesar pelo falecimento do Senhor Jeferson Augusto 
Gaspar Araújo Rodrigues. 

Requerimento nº54/2015, de autoria do edil Renatinho Watanabe, 
requer voto de pesar pelo falecimento do Senhor Jurandir da 
Silva.

Requerimento nº56/2015, de autoria de todos vereadores, reque-

rem voto de pesar pelo falecimento do Senhor Ari Pires Ribeiro da 
Silva (Taquarinha).

Requerimento nº42/2015, de autoria do edil Eduardo da Delegacia, 
requer informações sobre a pista de Skate. 

Requerimento nº43/2015, de autoria do edil Augusto Canto, requer 
informações sobre a possibilidade de se implantar uma política pú-
blica de castração de animais de rua. 

Requerimento nº44/2015, de autoria do edil Augusto Canto, requer 
informações sobre reformas realizadas nas unidades educacionais 
contempladas pela lei nº 1.743/14. 

Requerimento nº45/2015, de autoria do edil Augusto Canto, requer 
informações sobre o acúmulo de água nas laterais da praça da Vila 
Pedágio, adentrando, inclusive, em partes dos quiosques lá localiza-
dos.

Requerimento nº46/2015, de autoria do edil Geraldo Atleta, requer 
informações sobre possibilidade de iluminar e construir arquiban-
cadas no Campo de Futebol Tarcisio Marinho de Alcântara, Vila 
Paraíso. 

Requerimento nº47/2015, de autoria do edil Eduardo Bosco, requer 
informações sobre manutenção na Viela Antonio Mariano no Jar-
dim Progresso.

Requerimento nº48/2015, de autoria do edil Eduardo Bosco, requer 
informações sobre fornecimento de alimentação para os munícipes 
que se submetem a coleta de sangue para exames laboratoriais. 

Requerimento nº49/2015, de autoria do edil Eduardo Bosco, requer 
informações sobre reparos nas luminárias na Rua Mato Grosso, no 
Bairro Jardim Progresso. 

Requerimento nº50/2015, de autoria do edil Eduardo Bosco, requer 
informações sobre operação tapa buracos na Rua Mato Grosso.

Requerimento nº51/2015, de autoria do edil Geraldo Atleta, requer 
informações sobre reforma na sala de fisioterapia, eliminando os 
pontos de infiltração de águas pluviais e higienizando o recinto. 

Requerimento nº55/2015, de autoria do edil Eduardo Bosco, requer 
informações sobre o quadro de empregos permanentes na Prefeitu-
ra.
 
Requerimento nº57/2015, de autoria da edil Dra. Ana Paula Netto 
Marchetti, requer informações sobre medidas de combate a dengue 
no município.

Requerimento nº58/2015, de autoria da edil Dra. Ana Paula Netto 
Marchetti, requer informações à Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos.
Requerimento nº59/2015, de autoria do edil Eduardo da Delega-
cia, requer informações sobre a festa de Alumínio
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REQUERIMENTOS

Requerimento nº60/2015, de autoria da edil Dra. Ana Paula Netto 
Marchetti, requer informações sobre cargo e jornada de trabalho do 
Senhor Eder Cunha Neto.

Requerimento nº61/2015, de autoria da edil Dra. Ana Paula Netto 
Marchetti, requer informações sobre atendimento odontológico no 
município.

Requerimento nº62/2015, de autoria da edil Dra. Ana Paula Netto 
Marchetti, requer informações sobre obras de construção/revitaliza-
ção dos pontos de ônibus do bairro Areia Branca. 

Requerimento nº63/2015, de autoria da edil Dra. Ana Paula Net-
to Marchetti, requer informações sobre a falta de reembolso das 
despesas com transporte escolar aos estudantes do município que 
realizam cursos técnicos, cursinhos e afins, em cidades da região

Expediente Recebido de Diversos

Recebimento do ofício CG.C.DER nº 481/2015 do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo que informa que as contas da Câ-
mara Municipal de Alumínio, exercício de 2012, foram julgadas 
regulares com ressalvas.

Recebimento do ofício C.C.A nº 403/2015 do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo que julgou irregulares a tomada de preços e 
o contrato firmado com a Ellenco Construções Ltda e aplicou multa 
ao responsável Sr. José Aparecida Tisêo (Prefeito à época).

LEITURA DO OFÍCIO DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE 
MAIRINQUE

ORDEM DO DIA

Adiada a Discussão Única PROJETO DE LEI N° 004/2015 que 
DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO POLÍTICA MUNI-
CIPAL DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS HUMANOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aprovada a Discussão Única a projeto de lei nº 01/2015-L que 
altera a ementa e dispositivos da Lei Municipal nº 1.533, de 29 de 
Agosto de 2011.

Adiada a Discussão Única do Projeto de Resolução nº 01/2015 que 
dispõe sobre a conversão e concessão em pecúnia, do valor das 
cestas básicas que especifica e dá outras providências.

80ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA
DE 23 DE MARÇO DE 2014 ÀS 20:00 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO BOSCO
VICE-PRESIDENTE: RAIMUNDO AZEVEDO FERREI-

Indicações:

Indicação nº 25/2015, de autoria do edil Geraldo Atleta, que solicita 
determinar visita de equipe técnica para avaliar possível afunda-
mento da Rua José Pires de Arruda, no trecho entre os números 250 
e 280, Bairro Granja Modelo. 

Indicação nº 26/2015, de autoria do edil Geraldo Atleta, que solicita 
determinar visita de equipe técnica para avaliar possível afunda-
mento da Rua dos Cambarás, próximo ao Bar do Daniel, Jardim 
Olidel.

Indicação nº 27/2015, de autoria da edil Dra. Ana Paula Netto Mar-
chetti, que solicita realizar o corte do mato na estrada Aurora Coe-
lho Cerioni (estrada do desvio). 

Indicação nº 28/2015, de autoria da edil Dra. Ana Paula Netto 
Marchetti, que solicita realizar o corte do mato na estrada Ayrton 
Senna- Sinindu. 

Indicação nº 29/2015, de autoria da edil Dra. Ana Paula Netto Mar-
chetti, que solicita realizar o corte do mato na estrada municipal Dr. 
Irineu de Resende- Briquituba. 
ORDEM DO DIA

Não houve projetos inscritos

89ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA
DE 23 DE MARÇO DE 2015 ÀS 18 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO BOSCO
VICE-PRESIDENTE: RAIMUNDO AZEVEDO FERREIRA
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA,AUGUSTO CANTO E 
RENATINHO WATANABE
VEREADORES PRESENTES: DRA. ANA PAULA, BETO, 
EDUARDO DA DELEGACIA e DR. ALEXANDRE AMARAL

EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO

Ofício n° 04-063/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 
10/2015. 
Ofício n° 04-064/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 
11/2015. 
Ofício n° 04-065/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 
12/2015

EXPEDIENTE RECEBIDO DO LEGISLATIVO

Recebimento das emendas nºs 01/2015, o2/2015,03/2015,04/201
5,05/2015,06/2015,07/2015,08/2015,09/2015,10/2015,11/2015,12
/2015 , 13/2015 e 14/2015 de autoria do vereador Eduardo da 
Delegacia, ao PROJETO DE LEI N° 004/2015 que DISPÕE 
SOBRE A REESTRUTURAÇÃO POLÍTICA MUNICIPAL DE 
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Aprovada a Discussão Única DA Emenda nº 08/2015, de auto-
ria do vereador Eduardo da Delegacia, ao PROJETO DE LEI N° 
004/2015 que DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO POLÍTI-
CA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS HUMA-
NOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aprovada a Discussão Única DA Emenda nº 09/2015, de auto-
ria do vereador Eduardo da Delegacia, ao PROJETO DE LEI N° 
004/2015 que DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO POLÍTI-
CA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS HUMA-
NOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aprovada a Discussão Única DA Emenda nº 10/2015, de auto-
ria do vereador Eduardo da Delegacia, ao PROJETO DE LEI N° 
004/2015 que DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO POLÍTI-
CA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS HUMA-
NOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aprovada a Discussão Única DA Emenda nº 11/2015, de auto-
ria do vereador Eduardo da Delegacia, ao PROJETO DE LEI N° 
004/2015 que DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO POLÍTI-
CA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS HUMA-
NOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aprovada a Discussão Única DA Emenda nº 12/2015, de auto-
ria do vereador Eduardo da Delegacia, ao PROJETO DE LEI N° 
004/2015 que DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO POLÍTI-
CA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS HUMA-
NOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aprovada a Discussão Única DA Emenda nº 13/2015, de auto-
ria do vereador Eduardo da Delegacia, ao PROJETO DE LEI N° 
004/2015 que DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO POLÍTI-
CA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS HUMA-
NOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Rejeitada a Discussão Única DA Emenda nº 14/2015, de auto-
ria do vereador Eduardo da Delegacia, ao PROJETO DE LEI N° 
004/2015 que DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO POLÍTI-
CA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS HUMA-
NOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

81ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA
DE 26 DE MARÇO DE 2014 ÀS 16:00 HORAS 

PRESIDENTE: EDUARDO BOSCO
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA E RENATINHO 
WATANABE

RA
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA,AUGUSTO CANTO E 
RENATINHO WATANABE
VEREADORES PRESENTES: DRA. ANA PAULA, BETO, 
EDUARDO DA DELEGACIA e DR.ALEXANDRE AMARAL

ORDEM DO DIA

Aprovada a Discussão Única DO PROJETO DE LEI N° 004/2015 
que DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO POLÍTICA MU-
NICIPAL DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS HUMANOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Aprovada a Discussão Única DA Emenda nº 01/2015, de auto-
ria do vereador Eduardo da Delegacia, ao PROJETO DE LEI N° 
004/2015 que DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO POLÍTI-
CA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS HUMA-
NOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aprovada a Discussão Única DA Emenda nº 02/2015, de auto-
ria do vereador Eduardo da Delegacia, ao PROJETO DE LEI N° 
004/2015 que DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO POLÍTI-
CA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS HUMA-
NOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aprovada a Discussão Única DA Emenda nº 03/2015, de auto-
ria do vereador Eduardo da Delegacia, ao PROJETO DE LEI N° 
004/2015 que DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO POLÍTI-
CA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS HUMA-
NOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aprovada a Discussão Única DA Emenda nº 04/2015, de auto-
ria do vereador Eduardo da Delegacia, ao PROJETO DE LEI N° 
004/2015 que DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO POLÍTI-
CA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS HUMA-
NOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aprovada a Discussão Única DA Emenda nº 05/2015, de auto-
ria do vereador Eduardo da Delegacia, ao PROJETO DE LEI N° 
004/2015 que DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO POLÍTI-
CA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS HUMA-
NOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aprovada a Discussão Única DA Emenda nº 06/2015, de auto-
ria do vereador Eduardo da Delegacia, ao PROJETO DE LEI N° 
004/2015 que DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO POLÍTI-
CA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS HUMA-
NOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Aprovada a Discussão Única DA Emenda nº 07/2015, de autoria 
do vereador Eduardo da Delegacia, ao PROJETO DE LEI N° 
004/2015 que DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO PO-
LÍTICA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS 
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PAULA, BETO, EDUARDO DA DELEGA-

CIA 
AUSENTES: ALEXANDRE AMARAL, AUGUSTO CANTO 
E RAIMUNDO AZEVEDO FERREIRA

ORDEM DO DIA

Aprovada a Redação Final DO PROJETO DE LEI N° 004/2015 
que DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO POLÍTICA MU-
NICIPAL DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS HUMANOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

90ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA
DE 30 DE MARÇO DE 2015 ÀS 18 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO BOSCO
VICE-PRESIDENTE: RAIMUNDO AZEVEDO FERREIRA
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA,AUGUSTO CANTO E 
RENATINHO WATANABE
VEREADORES PRESENTES: DRA. ANA PAULA, BETO, 
EDUARDO DA DELEGACIA e DR. ALEXANDRE AMARAL

EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO

Ofício n° 04-072/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 
14/2015.
Ofício n° 04-073/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 
15/2015. 
Ofício n° 04-074/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 
16/2015. 
Ofício n° 04-075/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 
17/2015.
Ofício n° 04-076/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 
18/2015. 
Ofício n° 04-077/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 
19/2015.
Ofício n° 04-078/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 
20/2015. 
Ofício n° 04-079/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 
21/2015. 
Ofício n° 04-080/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 
22/2015. 
Ofício n° 04-081/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 
23/2015. 
Ofício n° 04-082/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 
24/2015. 
Ofício n° 04-083/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 

25/2015. 
Ofício n° 04-084/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 
26/2015.
Ofício n° 04-085/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 
27/2015. 
Ofício n° 04-086/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 
28/2015. 
Ofício n° 04-087/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 
29/2015.
Ofício n° 04-088/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 
30/2015

EXPEDIENTE RECEBIDO DO LEGISLATIVO

PROJETO DE LEI Nº 02/2015-L QUE DISPÕE SOBRE A INSTI-
TUIÇÃO DO PLANO DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO NA 
CÂMARA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Emenda nº 01/2015 ao PROJETO DE LEI Nº 02/2015-L QUE DIS-
PÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO PLANO DE DESLIGAMEN-
TO VOLUNTÁRIO NA CÂMARA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS

PROJETO DE LEI nº 03/2015-L que INSTITUI PARTICIPAÇÃO, 
OCUPAÇÃO DE ESPAÇO E GRATUIDADE PARA INSTITUI-
ÇÕES QUE ESPECIFICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS FESTIVOS OFICIAIS NO MUNICÍPIO DE ALUMÍ-
NIO 

EMENDA Nº 01/2015 AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 
01/2015 QUE DISPÕE SOBRE CONVERSÃO E CONCESSÃO 
EM PECÚNIA ,DO VALOR DAS CESTAS BÁSICAS QUE ES-
PECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIA

REQUERIMENTOS

Requerimento nº75/2015, de autoria dos edis Renatinho Watanabe, 
Eduardo Bosco,Geraldo Atleta e Augusto Canto requerem voto de 
pesar pelo falecimento da Senhora Sao de Almeida.

Requerimento nº64/2015, de autoria da edil Dra. Ana Paula Netto 
Marchetti, requer informações sobre reforma e acidente ocorrido na 
Escola Municipal, localizada no Bairro Paraíso. 

Requerimento nº65/2015, de autoria da edil Dra. Ana Paula Net-
to Marchetti, requer informações sobre equipamentos de ultras-
som e de mamografia. 
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Requerimento nº66/2015, de autoria do edil Eduardo da Delegacia, 
requer informações sobre fornecimento de cestas básicas.
Requerimento nº67/2015, de autoria do edil Eduardo da Delegacia, 
requer informações sobre a carreira de ADIS. 

Requerimento nº68/2015, de autoria do edil Eduardo da Delegacia, 
requer informações sobre acidente no interior da Escola Municipal 
José Joaquim da Silva da Vila Paraíso. Requerimento nº69/2015, de 
autoria do edil Eduardo Bosco, requer informações ao Detran.

Requerimento nº70/2015, de autoria do edil Eduardo da Delegacia, 
requer informações sobre execução da lei nº 11.738/2008.

Requerimento nº71/2015, de autoria do edil Eduardo Bosco, requer 
informações sobre manutenção na caixa de relógio na praça João de 
Castro Figuerôa. 

Requerimento nº72/2015, de autoria da edil Dr.Ana Paula Netto 
Marchetti, requer informações sobre reajuste no plano de saúde 
dos associados ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 
Alumínio.

Requerimento nº73/2015, de autoria da edil Dr.Ana Paula Netto 
Marchetti, requer informações sobre combate a dengue no municí-
pio (arquivado).

Requerimento nº74/2015, de autoria da edil Dr.Ana Paula Netto 
Marchetti, requer informações sobre despejo de entulho ao lado da 
estação da Sabesp

ORDEM DO DIA

Adiada a Discussão Única do Projeto de resolução nº 01/2015 que 
dispõe sobre a conversão e concessão em pecúnia, do valor das 
cestas básicas que especifica e dá outras providências

82ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA
DE 30 DE MARÇO DE 2014 ÀS 20:00 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO BOSCO
VICE-PRESIDENTE: RAIMUNDO AZEVEDO FERREIRA
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA, AUGUSTO CANTO E 
RENATINHO WATANABE
VEREADORES PRESENTES: DRA. ANA PAULA, BETO, 
EDUARDO DA DELEGACIA e DR.ALEXANDRE AMARAL

ORDEM DO DIA

APROVADA A DISCUSSÃO ÚNICA DO PROJETO DE LEI 
Nº 02/2015-L QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO 
PLANO DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO NA CÂMA-

RA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

REJEITADA A DISCUSSÃO ÚNICA Da EMENDA Nº 01/2015 
AO PROJETO DE LEI Nº 02/2015-L QUE DISPÕE SOBRE A 
INSTITUIÇÃO DO PLANO DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁ-
RIO NA CÂMARA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

APROVADA A DISCUSSÃO ÚNICA DO Projeto de resolução nº 
01/2015 que dispõe sobre a conversão e concessão em pecúnia, do 
valor das cestas básicas que especifica e dá outras providências. 

REJEITADA A DISCUSSÃO ÚNICA Da EMENDA Nº 01/2015 
AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 01/2015, QUE DISPÕE 
SOBRE CONVERSÃO E CONCESSÃO EM PECÚNIA , DO 
VALOR DAS CESTAS BÁSICAS QUE ESPECIFICA E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

PARTICIPE DAS SESSÕES  
TODAS AS SEGUNDAS ÀS 18 HORAS!

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

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

Em cumprimento ao determinado no parágrafo 6º do Artigo 39 
da Constituição Federal, com a nova redação dada pelo Artigo 
5º da Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/98, publicamos a 
relação dos empregos públicos e agentes políticos da Câmara 
Municipal de Alumínio em 31 de dezembro de 2014, com seus 
salários e subsídios, respectivamente.

(1) Fixados pela Lei Nº 1.607, de 05/07/2012 para a 6ª Legis-
latura 2013 a 2016

(2) Revistos pela Lei Nº 1.723, de 28/05/2014
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 CUIDADO COM A DENGUE

AGENDAMENTO PARA 
TRATAMENTO DENTÁRIO

 DEPTO. DE SAÚDE - ALUMÍNIO


