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Distribuição gratuita Orgão Oficial da Prefeitura

A agenda do Anfiteatro da Escola Municipal de Música irá receber dois espe-
táculos teatrais, no mês de Julho. Nos dias 11 e 12, o Circo Teatro Guaraciaba 
estreia o melodrama ‘Avental todo sujo de ovo”. Além de conter as características 
típicas de um bom melodrama – emoção, personagens carismáticos e pitadas 
de humor -, o espetáculo surpreende o público ao propor uma reflexão sobre 
amor e tolerância. O espetáculo, que conta com o apoio do Proac – Montagem 
e Circulação de Grupos Circenses e do Edital Myriam Muniz da Funarte, tem 
direção do aclamado diretor Dagoberto Feliz, do Grupo Folias d’Arte de São 
Paulo, e nasce como uma homenagem aos seus veteranos artistas: Guaraciaba 
Malhone, Ediméia Rocha e Hudi Rocha, que colecionam mais de 68 anos de 
carreira no circo-teatro. 
Já, na quinta-feira, dia 16 é a vez do grupo aluminense Corpo Teatrativo apre-
sentar o espetáculo “SubVidas”. A peça de autoria de Alberto Lima aborda o 
lado obscuro da vida de quatro personagens que interagem com o público, com 
o cenário e entre si, ao longo do espetáculo. Além de Alberto, a peça conta com 
a atriz Dida Gadú e com co-produção de Ana Rita Correia e tem o apoio da 
Divisão Municipal de Cultura.
Os dois espetáculos são gratuitos, a lotação do Anfiteatro da Escola Municipal 
de Música é de cento e trinta lugares.

SERVIÇO:
Avental todo sujo de ovo
Circo Guaraciaba
Direção: Dagoberto Feliz
Data: 11/07 (sábado) e 12/07 (domingo)
Horário: 20h
Local: Anfiteatro da Escola Municipal de Música ‘Enoque da Silva’- Rua Albino 
Henrique Duarte, Vila Industrial.
Recomendação: 12 anos
Os ingressos serão distribuídos no local, gratuitamente, uma hora antes do 
início do espetáculo.

SubVidas
Cia. Corpo Teatrativo
Direção: Alberto Lima
Data: 16/07 (quinta-feira)
Horário: 20h
Local: Anfiteatro da Escola Municipal de Música “Enoque da Silva – Rua Albi-
no Henrique Duarte, Vila Industrial.
Recomendação: 15 anos
Os ingressos serão distribuídos no local, gratuitamente, uma hora antes do 
início do espetáculo.

 Alumínio terá programação de Teatro no mês de Julho

Momento da Peça Avental todo sujo                                                               Foto divulgação                                                   Peças Sub Vidas                                                                                              foto divulgação

Circo Guaraciaba, de Sorocaba, e a Cia. Corpo Teatrativo, de Alumínio, 
se apresentam no anfiteatro da Escola Municipal de Música Enoque da Silva
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JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições le-
gais que lhe são conferidas, Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a 
seguinte lei:
Art. 1º Fica instituído o Plano Municipal de Educação do Município de Alumínio, com 
vigência de 10 (dez) anos, a contar da publicação desta Lei, na forma do Anexo, com vis-
tas ao cumprimento do disposto no Art. 8º da Lei nº 13.0005, de 25/06/2014.     
Art. 2º As metas previstas no Anexo desta Lei serão cumpridas no prazo de vigência deste 
PME, desde que não haja prazo inferior definido para metas e estratégias específicas. 
Art. 3º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
                 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 23 de junho de 2015.

JOSÉ APARECIDA TISÊO-Prefeito Municipal

ALBERTINA PAES SARMENTO-Diretora do Departamento Municipal de Educação
Registrada e publicada na Prefeitura em 23/06/2015.

ZENILTON JOSÉ DA ROCHA-Diretor Divisão Serviços Administrativos

ANEXO

METAS E ESTRATÉGIAS

Meta 1
Melhorar o atendimento na modalidade da Educação Infantil e garantir o acesso à creche 
para 50% das crianças com até 3 (três) anos de idade e escolas de educação infantil para 
todas as crianças de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade.
Estratégias:
1-Manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas as normas de acessibilidade, 
o programa nacional de construção e reestruturação de escolas, bem como de aquisição 
de equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas de 
educação infantil.
2-Preservar as especificidades da educação infantil na organização da rede municipal, 
garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 (anos) em estabelecimentos que aten-
dam a parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação com a etapa escolar seguinte, 
visando ao ingresso do (a) aluno (a) de 6 (seis)  anos de idade no ensino fundamental.
3-Elaborar plano de acompanhamento e o monitoramento do acesso e  da permanência 
das crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários de programas de trans-
ferência de renda, em colaboração com as famílias e com as Diretorias de Assistência 
Social, Saúde e órgãos públicos de proteção às infância até o quinto ano de vigência deste 
Plano.
4-Estimular, preferencialmente, o acesso à educação infantil em tempo integral, para to-
das as crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes Curri-
culares Nacionais para a Educação Infantil.
5-O município, com a colaboração da União e do Estado de São Paulo, realizará e publi-
cará, a cada ano, levantamento da demanda manifesta por educação infantil em creches e 
pré-escolas, como forma de planejar e verificar o atendimento.
6-Ampliar a oferta de creches para outros bairros do município até o quinto ano de vigên-
cia deste Plano.
7-Realizar concursos para Auxiliares de Desenvolvimento Infantil e para Professores da 
Educação Infantil sempre que necessário.
8-Garantir o pagamento referente ao piso salarial profissional do magistério aos profissio-
nais que atuam na educação infantil.
9-Garantir a formação continuada dos profissionais que trabalham na educação infantil.
10-Através do Plano de Ações Articuladas solicitar ao Governo Federal a construção de 
uma escola de educação infantil até 2019.
11-Solicitar através do Plano de Ações Articuladas a construção de creches em outros 
bairros do município até 2015.

Meta 2
Garantir a matrícula de 100% das crianças de 6 (seis) a 14 (catorze) anos no Ensino Fun-
damental e 95%  delas concluindo a etapa na idade certa.
Estratégias:
1- Criar em parceria com as unidades escolares mecanismos para o acompanha-
mento individualizado dos alunos do Ensino Fundamental.
2-Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do apro-
veitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda, bem como 
das situações de discriminação, preconceitos e violências na escola, visando ao estabe-
lecimento de condições adequadas para o sucesso escolar dos alunos, em colaboração 
com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, 
adolescência e juventude.
3-Promover busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com ór-
gãos públicos de assistência social, saúde e proteção à criança, adolescência e juventude 
utilizando inclusive fichas de cadastramento das famílias nos territórios das Unidades de 
Saúde, interlocução com o Conselho Tutelar e divulgação de serviço de ouvidoria para 

encaminhar denúncias sobre crianças e adolescentes fora da escola.
4-Desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a or-
ganização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente comuni-
tário.
5-Promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de 

LEI Nº 1.783 DE 16 DE JUNHO DE 2015

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIO-
NAL SUPLEMENTAR     
          
JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições le-
gais que lhe são conferidas, Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a 
seguinte Lei:
Art.1º Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal, Crédito  Adicional 
Suplementar no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), para suplementar as 
seguintes dotações:
02.13.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.13.06 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PRONTO ATENDIMENTO
10.302.0013.1.001 – REEQUIPAMENTO DA UNIDADE – TESOURO
4.4.90.52.00 -  Equipamento e Material Permanente – ficha nº 275 – R$ 45.000,00
TOTAL .......................................................................... R$ 45.000,00
Art. 2º O crédito adicional suplementar, aberto no artigo anterior será coberto com recur-
sos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações:
02.13.04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
10.301.0013.1.001 – REEQUIPAMENTO DA UNIDADE – TESOURO
4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente – ficha nº 261 – R$ 30.000,00
02.14.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 
02.14.01 – DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
26.782.0014.1.001 – REEQUIPAMENTO DA UNIDADE – TESOURO
4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente – ficha nº 261 – R$ 15.000,00
TOTAL .......................................................................... R$ 45.000,00
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 16 de junho de 2015.

JOSÉ APARECIDA TISÊO-Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Prefeitura em 16/06/2015.

LEI Nº 1. 784 DE 16 DE JUNHO DE 2015
                             
DISPÕE SOBRE REVISÃO ANUAL DO SALÁRIO DOS SERVIDORES PUBLI-
COS DA CÂMARA MUNICIPAL E DO SUBSIDIO DOS VEREADORES, DE QUE 
TRATA O ART. 37, X E ART. 39, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições le-
gais que lhe são conferidas, Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a 
seguinte lei:
Art. 1º Ficam revistos em 5,76 % (cinco virgula setenta e seis por cento), o salário dos 
servidores da Câmara Municipal de Alumínio e o subsídio dos vereadores, de que trata o 
Art. 37, X e Art. 39, § 4º da Constituição Federal. 
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações pró-
prias orçamentárias, suplementadas, se necessário. 
Art. 3º  Esta   Lei   entra   em   vigor   na   data   de  sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 1º de maio de 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 16 de junho de 2015.

JOSÉ APARECIDATISÊO - Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Prefeitura em 16/06/2015.

LEI Nº 1. 785 DE 23 DE JUNHO DE 2015         
DISPÕE SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE ALUMÍNIO. 

Leis
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3garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos alunos dentro e 
fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polos de criação 
e difusão cultural.
6-Implantar até 2017, o acompanhamento para desenvolvimento cognitivo aos alunos 
com dificuldade de aprendizagem.
7-Incentivar a participação dos pais e responsáveis no acompanhamento das atividades 
escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações entre as escolas e as famílias, 
promovido principalmente em ambientes plenamente democráticos e formativos.
8-Disciplinar, no âmbito das escolas, a organização flexível do trabalho pedagógico, in-
cluindo adequação do calendário escolar de acordo com a realidade local considerando a 
identidade cultural do município.
9-Através do Plano de Ações Articulares (PAR) solicitar a construção de  uma escola para 
Ensino Fundamental até o ano de 2020, com adequação do espaço e mobiliário para os 
alunos desta faixa etária. Salas  ambientes por disciplina para melhor trabalhar os conte-
údos.
10-Criar mecanismos para diminuir as faltas dos professores efetivos.

Meta 3
Universalização do ensino médio para a população de 15 a 18 anos.
Estratégias:
1-Promover em regime de colaboração com o Estado de São Paulo e União a busca da po-
pulação de 15 (quinze) a 18 (dezoito) anos fora da escola, em articulação com os serviços 
de assistência social, saúde e proteção à adolescência e à juventude.
2-Implementar em regime de colaboração com o Estado de São Paulo e União políticas 
de prevenção à evasão motivada por preconceito ou quaisquer formas de discriminação, 
criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão fortalecendo a participa-
ção nos fóruns existentes em âmbito municipal, bem como a prevenção do uso do álcool 
e outras drogas.
3-Estruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanên-
cia dos jovens beneficiários de programas de transferências de renda, no ensino médio, 
quanto à frequência, ao aproveitamento escolar e à interação com o coletivo, bem como 
das situações de discriminação, preconceitos e violências, práticas irregulares de explora-
ção do trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, em colaboração com as famílias 
e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à adolescência e juventude 
utilizando inclusive dados de programas de transferência de renda na atenção básica, do 
programa de vigilância de violências e saúde.

Meta 4
Acesso à Educação Básica, preferencialmente na rede regular de ensino, para todo aluno 
de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilida-
des ou superdotação.
Estratégias:
1-Manter convênios com as instituições especializadas para atender as terapias dos alu-
nos, nos municípios vizinhos. 
2-Estender até 2019, Salas de Recursos para todas as escolas municipais sob a coordena-
ção de professores especialistas.
3-Manter e ampliar o Projeto de Apoio às crianças com dificuldades de aprendizagens e 
necessidades especiais.
4-Criar até 2016 o cargo de Professor Adjunto, para atuarem junto aos professores de 
classes no atendimento aos alunos regularmente matriculados nas escolas municipais.
5-Criar o cargo de Psicopedagogo até 2016 para compor o quadro de profissionais das 
escolas. Este profissional deverá elaborar diagnóstico, orientar as famílias e professores 
buscando sempre a qualidade de atendimento escolar aos alunos. 
6-Possibilitar parcerias com instituições que possam oferecer cursos de formação conti-
nuada, os quais venham enriquecer e potencializar a prática da educação inclusiva.
7-Capacitação em forma de cursos para os professores e afins (funcionários da escola) em 
Libras, Autismo, TDHA, bem como altas habilidades e superdotação.
8-Solicitação de cursos de Pós-Graduação em Inclusão, para professores da Rede Muni-
cipal, ao governo federal via Plataforma Freire.

Meta 5
Alfabetizar todas as crianças até o final do 3º. Ano do Ensino Fundamental.
Estratégias:
1-Acompanhamento intensivo aos alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem 
e não estejam atingindo as etapas de alfabetização.
2-Acompanhamento aos alunos que, acima de 8 anos, não estejam alfabetizados.
3-Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino fun-
damental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualifica-
ção e valorização dos professores alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a 
fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças.
4-Instituir instrumentos de avaliação municipal periódicos e específicos para aferir a alfa-
betização das crianças, aplicados a cada ano, bem como estimular os sistemas de ensino 
e as escolas a criarem os respectivos instrumentos de avaliação e monitoramento, im-
plementando medidas pedagógicas para alfabetizar todos os alunos até o final do ensino 
fundamental.
5-Selecionar e divulgar tecnologias educacionais para a alfabetização de crianças, 
assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como o acom-
panhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas, devendo 
ser disponibilizadas, preferencialmente, como recursos educacionais abertos.
6-Manter os convênios estabelecidos em regime de colaboração dos Cursos de Al-

fabetização disponibilizados pelo governo federal e estadual.  In-
centivar os professores a frequentarem os cursos.
7-Instituir através de Decreto ou adendo à Lei 711de 13 de de-
zembro de 2002,  a Sede permanente dos professores efetivos da Rede Municipal, nas 
escolas municipais.

Meta 6
Pelo menos 50% das escolas públicas funcionando em turno integral.
Estratégias:
1-Promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em tempo inte-
gral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclu-
sive culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos alunos na escola, 
ou sob sua responsabilidade, passe as ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante 
todo o ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada de professores em uma única 
escola, instituindo Regime de Dedicação Plena e Exclusiva com incentivo incorporado 
ao salário, até o ano de 2020.
2-Construir matriz curricular de forma participativa com o envolvimento dos profissio-
nais da educação, estudantes e comunidades.
3-Garantir infraestrutura e acesso às tecnologias digitais.
4-Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e es-
portivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças.
5-Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, direcio-
nando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinando com atividades 
recreativas, esportivas e culturais.

Meta 7
Estimular a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades, com melho-
ria do fluxo escolar e da aprendizagem.
Estratégias:
1-Assegurar que no quinto ano de vigência deste PME, pelo menos 70% (setenta por cen-
to) dos alunos do ensino fundamental tenham alcançado nível suficiente de aprendizado 
em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de 
estudo, e 50% (cinquenta por cento), pelo menos o nível desejado.
2-Induzir processo contínuo de autoavaliação das escolas de educação básica, por meio 
da constituição de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem forta-
lecidas, destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a melhoria contínua da 
qualidade educacional, a formação continuada dos profissionais da educação e o aprimo-
ramento da gestão democrática.
3- Participar de pactuação interfederativa que estabeleça e implante, diretrizes pe-
dagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos para cada ano de ensino funda-
mental, respeitada a diversidade local.
4- Assegurar a todas as escolas da rede municipal o acesso a energia elétrica, abas-
tecimento de água tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos, garantir 
o acesso dos alunos a espaços para a prática esportiva, a bens culturais e artísticos e a 
equipamentos e laboratórios de ciências e, em cada edifício escolar, garantir a acessibili-
dade às pessoas com deficiência.
5- Informatizar integralmente a gestão das escolas municipais e da secretaria mu-
nicipal de educação com vistas a implantação e manutenção de um banco de dados da 
educação, bem como manter a ampliar programa de formação inicial e continuada para o 
pessoal administrativo das escolas municipais e do departamento de educação.
6- Ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao aluno da educação 
básica da rede municipal de educação por meio de programas suplementares de material 
didático, transporte, alimentação e assistência à saúde.
7- Incentivar o desenvolvimento, selecionar, e divulgar tecnologias educacionais 
para o ensino fundamental e incentivar práticas pedagógicas inovadoras que assegurem 
a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos e 
propostas pedagógicas, com preferência para softwares livres e recursos educacionais 
abertos, bem como o acompanhamento dos resultados no sistema de ensino municipal.
8- Garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo desenvolvi-
mento de ações destinadas à capacitação de educadores para detecção dos sinais de suas 
causas, como a violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providencias 
adequadas para promover a construção da cultura da paz e um ambiente escolar dotado 
de segurança para a comunidade.
9- Fortalecer, com a colaboração técnica e financeira da União, em articulação com 
o sistema nacional de avaliação, os sistemas estaduais de avaliação da educação básica, 
com participação, por adesão, das redes municipais de ensino, para orientar as políticas 
públicas e as práticas pedagógicas, com o fornecimento das informações às escolas e à 
sociedade.
10-Implementar políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e jovens 
que se encontram em regime de liberdade assistida, assegurando os princípios da Lei n° 
8.069, de 13 de junho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente.
11-Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal com 
experiências de educação popular e cidadã, com os propósitos de que a educação seja 
assumida como responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o cumpri-

mento das políticas públicas educacionais.
12-Garantir um professor por período nas escolas municipais que tenha função ex-
clusiva de apoio, colaborando nas atividades de alfabetização, realizando atendimen-
to individual e /ou em pequenos grupos, auxiliando na produção de material didático 
e apoiando atividades do professor regente em sala de aula.
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4 13-Garantir a capacitação regular dos professores, incluindo 
técnicas e procedimentos adequados e atualizados, valorização 
do profissional e disponibilização de materiais.

14-Proporcionar maior segurança aos alunos e profissionais de educação destacando um guarda 
patrimonial para cobrir a saída e entradas das escolas municipais na proporção de 50% até 2016 e 
100% até 2017. (acrescido pela emenda 01)
15-Monitorar os indicies de evasão escolar e estruturar ações que visem erradicar esta prática. 
(acrescido pela emenda 01)
16-Estabelecer parcerias com entidades e associações viabilizando projetos culturais e esportivos 
nas dependências das escolas municipais. (acrescido pela emenda 01)
17-Manter em todas as escolas da rede municipal controles estatísticos, através de registros diá-
rios das ocorrências de depredação do patrimônio público, prática de “bullying” (violência física 
e psicológica), uso de drogas, violência sexual e gravidez precoce, para que através desse controle  
possam elaborar metas para diminuir anualmente esses índices, através de programas, cursos e 
palestras voltados à  cidadania, civismo, combate à violência, às drogas, à exploração sexual e à 
gravidez precoce. (acrescido pela emenda 06)
18-Instituir até 2018, em todas as escolas da rede municipal, atendimento semanal do núcleo mul-
tidisciplinar composto por 1 (um) psicólogo, 1 (um) psicopedagogo e 1 (um) fonoaudiólogo para 
atendimento, tratamento e encaminhamento dos alunos com problemas psicológicos e déficit de 
aprendizagem. (acrescido pela emenda 06)

Meta 8
Elevar a escolaridade média da população entre 18 e 29 anos para 12 anos e acabar com a dispari-
dade entre negros e não negros.
Estratégia:
1-Realizar levantamento e ofertar a Educação de Jovens e Adultos, incentivando a população que 
ainda não concluiu a Educação Básica a frequentarem essa modalidade de ensino.
2-Cursos e oficinas práticas com novas tecnologias e oficialização do ensino das Relações Étnico-
-Raciais na escola até 2018.

Meta 9
Elevar a taxa de alfabetização entre maiores de 15 anos para 92, 3% até 2015 e erradicar o anal-
fabetismo até 2018, reduzindo também à metade o analfabetismo funcional. (redação dada pela 
emenda 02)
Estratégias:
1-Realizar levantamento em parceria com Promoção Social, para identificar analfabetos e analfabe-
tos funcionais e ofertar-lhes educação específica.
2-Realizar anualmente diagnóstico dos jovens e adultos com ensino fundamental e médio incom-
pletos, para identificar a demanda ativa por vagas na educação de jovens e adultos.
3-Assegurar a oferta gratuita da Educação de Jovens e Adultos a todos os que não tiverem acesso à 
educação básica na idade própria, considerando as especificidades desta população.
4-Realizar a cada dois anos a partir da aprovação deste plano, avaliação, por meio de exames es-
pecíficos, que permita aferir o grau de alfabetização de jovens e adultos com mais de 15 (quinze) 
anos de idade.
5-Apoiar técnica e financeiramente projetos inovadores na educação de jovens e adultos que visem 
ao desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses alunos.
6-Garantir o acesso e permanência dos alunos da Educação de Jovens e Adultos, na alfabetização e 
sua continuidade nos Ensino Fundamental e Médio, de maneira compartilhada, na rede municipal  
e estadual de ensino.

Meta 10
Oferecer 25% da oferta de Educação de Jovens e Adultos, integrada a Educação Profissional.
Estratégias:
1-Ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos, com deficiência e baixo nível de 
escolaridade, por meio do acesso à educação de jovens e adultos articulada à educação profissional.
2-Fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos e metodologias espe-
cíficas, os instrumentos de avaliação, o acesso a equipamento e laboratórios e a formação continu-
ada dos profissionais da educação das redes públicas que atuam na Educação de Jovens e Adultos. 
3-Manter o convênio realizado com a Universidade de Sorocaba que oferece apoio na capacitação 
de professores e material didático específico para alunos da Educação de Jovens e Adultos.
4-Articular as políticas públicas de educação de jovens e adultos com as de proteção contra o de-
semprego e de geração de empregos.
5-Articular a Educação de Jovens e Adultos com a Educação Profissional, com a participação con-
junta de diferentes departamentos de governo.
6-Realização de parcerias com instituições para oferta de Cursos Profissionalizantes que atendam 
principalmente os alunos da Rede Municipal, até 2018.

Meta 11
Triplicar matrículas da educação profissional técnica de nível médio, com pelo menos 50% da 
expansão no segmento público.
Estratégia:
1-Criar até o terceiro ano de aprovação deste Plano um observatório para acompanhar o crescimen-
to do número de matrículas do Ensino Técnico para que sejam atendidos 28% do Ensino Médio, 
na região.
2-Buscar parcerias com o Centro Paula Souza no sentido de viabilizar cursos técnicos 
profissionalizantes públicos e gratuitos em Alumínio; (acrescido pela emenda 03)
3-Buscar parceira com o SENAI no sentido de ampliar o número de vagas disponíveis nos 
cursos oferecidos; (acrescido pela emenda 03)
4-Buscar junto à FIESP a implantação de novos cursos técnicos e profissionalizantes na 
unidade do SENAI Antonio Ermírio de Moraes. (acrescido pela emenda 03)
5-Estender o programa de bolsa de estudos oferta aos interessados em cursarem cursos de 
nível superior para, também, cursos técnicos. (acrescido pela emenda 03)
6-Criar controle estatístico promovendo a partir do início do ano de 2016, através de 
formulários, pesquisa nas escolas da rede municipal, como os alunos do 9º ano do 
ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio para verificar os cursos técnicos que 
são de maior interesse dos alunos aluminenses; (acrescido pela emenda 07)
7-Buscar até 2016, através de convênios com as escolas técnicas, instaladas no mu-

nicípio, implantar os cursos de maior interesse dos alunos aluminenses, disponibilizando 
e mantendo o maior número de vagas preenchidas por moradores do nosso município; 
(acrescido pela emenda 07)
8-Instituir ainda neste ano palestras e testes vocacionais aos alunos do 9º ano do ensino 
fundamental e do 3º ano do ensino médio para com isso ajudar o jovem na escolha e con-
tinuidade dos estudos. (acrescido pela emenda 07)
    
Meta 12
A taxa bruta de matrícula na Educação Superior deve chegar a 50% e a taxa líquida, a 
33% da população de 18 a 24 anos. Esta expansão deve ser feita garantindo-se a qualidade 
da oferta e com pelo menos 40% das novas matriculas no segmento público.
Estratégias:
1-Incentivar os alunos que concluíram o Ensino Médio o prosseguimento dos estudos.
2-Manter a ajuda de custo para o transporte dos alunos universitários incentivando-os a 
frequentarem os cursos de Ensino Superior.
3-Disponibilizar condução coletiva aos estudantes matriculados em cursos superiores e 
técnicos, com domicílio em Alumínio, ônibus gratuito às cidades de Sorocaba e São Ro-
que com horários e quantidade variando em função da demanda, tendo como meta 50% 
dos atendimentos até o final de 2016 e 100% até o final de 2017. (Acrescido pela emenda 
04) 
4-Instituir até 2016 curso pré-vestibular gratuito para garantir aos alunos maior possi-
bilidade de acesso às instituições públicas de ensino superior e melhor desempenho na 
avaliação do ENEM; (Acrescido pela emenda 08)
5-Buscar parcerias para implantação de ensino superior em nosso município até 2018; 
(Acrescido pela emenda 08) 

Meta 13
O Corpo docente da Educação Superior formado por, no mínimo, 75% de mestres e dou-
tores.
Estratégia:
1-Incentivar a participação dos profissionais da educação a frequentarem os cursos de 
mestrado e doutorado oferecidos pelas Universidades da região.

Meta 14
Aumentar gradualmente as matrículas na pós-graduação stricto sensu para chegar a titu-
lação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores.
Estratégias:
1-Apoiar e divulgar aos professores as formações ofertadas pela União através do Plano 
de Ações Articuladas.
2-Incentivar os professores a participarem de cursos de pós-graduação.

Meta 15
Em um ano, aderir a uma política nacional de formação superior. (redação dada pela 
Emenda 05)
Estratégia:
1-Estimular a participação em cursos e programas especiais que asseguram formação 
específica dos profissionais na educação superior, nas respectivas áreas de atuação, aos 
docentes com formação de nível médio na modalidade normal, não licenciados ou licen-
ciados em área diversa da de atuação docente, em efetivo exercício.
2-Colaborar para o desenvolvimento de modelos de formação docente para a educação 
profissional que valorizem a experiência prática, por meio dos convênios estadual e fe-
deral.
3-Realizar convênios com instituições de ensino superior para garantir descontos para os 
professores da Rede Municipal que ainda não possuem a graduação.

Meta 16
Em dez anos, formar em nível de pós-graduação, 50% dos professores da Educação Bá-
sica.
Estratégia:
1-Colaborar para formação, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos 
professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PME, e garantir a 
todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área 
de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações do sistema de 
ensino de Alumínio.
2-Realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para redimensiona-
mento da demanda por formação continuada e fomentar a respectiva oferta por parte das 
instituições públicas de educação superior, de forma orgânica e articulada às políticas de 
formação do Estado de São Paulo.
3-Colaborar para consolidar a política nacional de formação de professores e professoras 
da educação básica.
4-Fortalecer a formação dos professores das escolas públicas de educação básica, por 
meio da implementação das ações do Plano Nacional do Livro e Leitura e colaborar com a 
instituição do programa nacional de recursos para acesso a bens culturais pelo magistério 
público.
5-Realização de Seminário Municipal de Educação, com periodicidade anual, com pales-

trantes renomados.
6-Apresentação de trabalhos e pesquisas realizadas pelos profissionais da rede mu-
nicipal para compartilhar bons trabalhos e boas ideias realizadas na rede, com com-
pilação de anais.
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Decretos

Meta 17
Valorizar os profissionais do magistério da rede municipal de ensino, equiparando o ren-
dimento médio desses profissionais ao dos profissionais com escolaridade equivalente, 
até o final do sexto ano da vigência do PME.
Estratégias:
1-Estabelecer a remuneração adequada para todos e, no caso dos profissionais do magis-
tério, com vencimentos ou salários iniciais nunca inferiores aos valores correspondentes 
ao Piso Salarial Nacional, nos termos da Lei n° 11.738/2008.
2-Promover o reconhecimento da importância da carreira dos profissionais da educação e 
o desenvolvimento de ações que visem à equiparação salarial com outras carreiras profis-
sionais de formação equivalente.
3-Aumentos gradativos dos salários acima dos valores da inflação, propiciando aumento 
real dos salários dos professores da Educação.

Meta 18
Garantir a existência de planos de carreira para profissionais da Educação Básica pública 
do sistema de ensino municipal.
Estratégias:
1-Garantir a permanência do plano de carreira para os professores da rede municipal de 
educação.
2-Promover o Regime de Dedicação Plena e Exclusiva para os interessados.
3-Estabelecer, no âmbito da rede de ensino, critérios objetivos para a movimentação dos 
profissionais entre unidades escolares, tendo como base os interesses da aprendizagem 
dos estudantes.
4-Estimular a existência de comissões permanentes de profissionais da educação para 
subsidiar os órgãos competentes na elaboração, reestruturação e implementação dos pla-
nos de carreira.
5-Implementar Plano de Carreira para os demais profissionais da Educação pública no 
sistema de ensino municipal até o quinto ano deste PME.

Meta 19
Assegurar condições, no prazo de dois anos, para efetivar a gestão democrática da educa-
ção, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comu-
nidade escolar e âmbito da escola.
Estratégias:
1-Estimular a comunidade a participar do Conselho Municipal de Educação e Conselho 
de acompanhamento do FUNDEB através de divulgação das ações dos mesmos em jor-
nais.
2-Favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira 
nos estabelecimentos de ensino através de legislação municipal específica.
3-Estabelecer legislação própria que regulamenta a gestão democrática no âmbito do sis-
tema de ensino.
4-Estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos e seus fami-
liares na formulação dos projetos políticos-pedagógicos, currículos escolares, planos de 
gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a participação dos pais na avaliação 
de docentes e gestores escolares, através da inclusão de representantes da comunidade 
escolar nos conselhos das escolas públicas. 
5-Colaborar com a aplicação de prova nacional específica, a fim de subsidiar a definição 
de critérios objetivos para o provimento dos cargos, cujos resultados possam ser utiliza-
dos por adesão.
6-Estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e do Conselho Mu-
nicipal da Educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e 
educacional, inclusive por meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-
-se condições de funcionamento autônomo.

Meta 20
Colaborar para ampliação do investimento público em educação pública de forma a atin-
gir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto PIB do País no 
5º. Ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB 
ao final do decênio, inclusive por meio de mudanças no sistema tributário municipal que 
promovam e assegurem maior justiça social, e aplicando de forma eficiente e transparente 
os recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino.
Estratégias:
1-Colaborar com a definição de critérios para distribuição dos recursos adicionais diri-
gidos à educação ao longo do decênio, que considerem a equalização das oportunidades 
educacionais, a vulnerabilidade socioeconômica e o compromisso técnico e de gestão do 
sistema de ensino.
2-Implementar o Custo Aluno Qualidade – CAQ como parâmetro para o financiamento 
da educação de todas as etapas e modalidades da educação básica, a partir do cálculo e do 
acompanhamento regular dos indicadores de gastos educacionais com investimentos em 
qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da educação 
pública, em aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipa-
mentos necessários ao ensino e em aquisição de material didático-escolar, alimentação e 
transporte escolar. 

LEI Nº 1. 786 DE 23 DE JUNHO DE 2015
                             
DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO. 
                                
JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições 

legais que lhe são conferidas, Faz saber que a Câmara Municipal 
aprova e ele promulga a seguinte lei:
Art. 1º Fica denominada “AVENIDA EDESIO MARINHO DE 
MELO, a Avenida 03 do bairro “Figueiras”,  conforme croqui em anexo que fica fazendo 
parte da presente Lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 23 de junho de 2015.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Prefeitura em 23/06/2015.

DECRETO Nº 1.686 DE 16 DE JUNHO DE 2015

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AU-
TORIZADO PELA LEI Nº 1.783/2015 DE 16/06/2015.     
          
JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições le-
gais que lhe são conferidas, DECRETA:
Art.1º Fica aberto na Contadoria Municipal, Crédito  Adicional Suplementar no valor de 
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), para suplementar as seguintes dotações:
02.13.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE
02.13.06 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PRONTO ATENDIMENTO
10.302.0013.1.001 – REEQUIPAMENTO DA UNIDADE – TESOURO
4.4.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente – ficha nº 275 – R$ 45.000,00
TOTAL .......................................................................... R$ 45.000,00
Art. 2º,O crédito adicional suplementar, aberto no artigo anterior será coberto com recur-
sos provenientes da anulação parcial das seguintes dotações:
02.13.04 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
10.301.0013.1.001 – REEQUIPAMENTO DA UNIDADE – TESOURO
4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente – ficha nº 261 – R$ 30.000,00
02.14.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES 
02.14.01 – DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
26.782.0014.1.001 – REEQUIPAMENTO DA UNIDADE – TESOURO
4.4.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente – ficha nº 261 – R$ 15.000,00
TOTAL .......................................................................... R$ 45.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 16 de junho de 2015.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Prefeitura em 16/06/2015.

DECRETO Nº 1.687, DE 19 DE JUNHO DE 2015

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

JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições 
legais que lhe são conferidas, D E C R E T A:-
Art. 1.º Fica declarado PONTO FACULTATIVO o dia 10 de julho de 2015 (sexta-feira), 
em virtude do feriado do dia 09 de julho (dia da Revolução Constitucionalista de 1932), 
não havendo expediente nas repartições públicas do Município de Alumínio.
Art. 2.º Para os serviços públicos municipais que não podem sofrer  paralisação, especial-
mente os de Coleta de Lixo e de Limpeza Pública, os de Vigilância e Transportes Coleti-
vos, 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, 19 de junho de 2015.

JOSÉ APARECIDA TISÊO
Prefeito Municipal
PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA
Diretor do Depto. Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 19/06/2015

PORTARIA Nº 107/2015 
JOSÉ APARECIDA TISÊ, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições 
legais que lhe são conferidas, CONSIDERANDO que o Código de Trânsito Brasilei-
ro amplia os poderes dos Municípios, notadamente no que se refere a fiscalização e 

Portarias
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6 atribuições antes exclusiva do Estado; CONSIDERANDO que 
o artigo 30, I da Constituição Federal estabelece que compete 
aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local; CON-

SIDERANDO que compete ao Município zelar pelo bem estar de sua população confor-
me artigo 4º e seus incisos da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a existência de Convênio celebrado entre o Estado de São Paulo por 
intermédio da Secretaria de Segurança Publica, através da Policia Militar e a Prefeitura 
Municipal de Alumínio, conforme Decreto Estadual nº 43.133, de 1º de junho de 1998 e 
Lei Municipal nº 1.178, de 17 de junho de 2009, que tem por objeto a delegação de com-
petência ao Estado das atividades previstas no art. 24 do CTB;
CONSIDERANDO que através do Convenio firmado, em sua clausula segunda o Muni-
cípio delega ao Estado o exercício das atribuições, constantes do artigo 24 do Código de 
Transito Brasileiro;
CONSIDERANDO que o Código de Transito Brasileiro em seu artigo 25 prevê a possi-
bilidade de celebração de convênio delegando as atividades previstas no citado Código;
E, CONSIDERANDO finalmente tudo que consta do processo administrativo nº 6476/05;
R E S O L V E :
Art. 1º Designar e credenciar, conforme indicação do Comandante do 1º Grupamento 
da Policia Militar de Alumínio, a atuarem como Agentes da Autoridade de Trânsito na 
área de jurisdição do município de Alumínio, visando o policiamento, a fiscalização e 
controle de trânsito, do sistema viário, além das demais atribuições constantes da Clausu-
la Segunda do Convenio firmado entre o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de 
Segurança Publica – Policia Militar e a Prefeitura de Alumínio, autorizado pelo Decreto 
Estadual nº 43.133, de 1º de junho de 1998 e Lei Municipal nº 1.178, de 17 de junho de 
2009, Lei 1.128, de 05/12/2008 e 1.218, de 27 de agosto de 2009, os seguintes Policiais 
Militares:

Parágrafo Único-  As designações da presente Portaria, poderão sofrer alteração para mais 
ou menos, conforme a necessidade.
Art. 2º Os agentes designados e credenciados, deverão seguir estritamente as normas, 
procedimento e critérios estabelecidos pela Autoridade de Trânsito, ou, por quem for 
designado para tal, no que se refere à:
I - Tipificação de infrações nos termos da legislação e nos seus respectivos enquadramen-
tos utilizados para efeito de processamento de dados;
II - Recebimento, guarda, manuseio, preenchimento, anulação, cancelamento e devolução 
dos Autos de Infração para Imposição de Penalidade (designados como AIIPs ou AITs) 
e seus talões.
Art. 3º O cumprimento do disposto no artigo anterior não desobriga os Policiais Militares 
neste ato designados e credenciados, de seguirem estritamente as respectivas normas e 
regulamentos funcionais e aplicáveis.
Art. 4 Quando o Policial Militar deixar de desempenhar as suas funções em razão de 
afastamento, transferência funcional, aposentadoria, demissão ou qualquer outra razão 
que implique no término do exercício funcional das atribuições de Agente da Autoridade 
de Trânsito, o cancelamento da sua designação será formalizado através da Portaria es-
pecífica.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 15 de junho 2015.
JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA-Diretor Depto Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 15/06/2015

PORTARIA Nº 108/2015 
JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições le-
gais que lhe são conferidas, CONSIDERANDO o artigo 4º da Portaria nº 194 de 1º/10/08 
e 237 de 26/10/09, R E S O L V E :
Art. 1º - Cancelar a designação como Agente de Autoridade de Trânsito dos Soldados- 
Cb PM Re nº 903649-A – ADILSON APARECIDO DE SOUZA e Cb PM Re nº 913117-
S - NILTON VANETTI, tendo em vista que os mesmos não pertencem mais ao quadro 
efetivo do destacamento do 1º GP PM de Alumínio.
Art. 2º -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 15 de junho de 2015.
JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA-Diretor Depto. Municipal de Adminis-
tração

Registrado e Publicado na Prefeitura em 15/06/2015

PORTARIA Nº 109/2015
JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando 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 a servidora Sra. ANDRÉIA DE SOUZA COSTA, portadora da CTPS 
nº 54790 série 00220/SP, R.G nº 27.857.800-7 e CPF nº 288.263.388-25, ocupante do 
emprego celetista permanente de Professor Substituto I, a responder pelo emprego de 
Professor Ensino Básico I, constante do Anexo I da Lei nº 03/93, lotação DpME, carga 
horária 24 horas semanais, enquanto perdurar o afastamento da titular.
Art. 2º O substituto fará jus à diferença de salários enquanto perdurar a substituição, a 
título de gratificação, não se incorporando ao salário base inicial, exceto para os efeitos 
trabalhistas especificados na Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 3ºAs despesas decorrente da execução desta Portaria, correrão a conta das dotações 
próprias do orçamento vigente, suplementada se necessária. 
Art. 4ºEsta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 15 de junho de 2015.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA-Diretor Depto Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 15/06/15.

PORTARIA Nº 110/2015
JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando 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 a servidora Sra. JULIANA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA, 
portadora da CTPS nº 67472 - Serie 00220, RG nº 30.625.068-8, e do CPF nº 304.732.798-
00, ocupante do emprego celetista permanente de Professor Substituto I, a responder pelo 
emprego de Professor Ensino Fundamental I, constante do Anexo I da Lei nº 03/93, lota-
ção DpME, carga horária 30 horas semanais, enquanto perdurar o afastamento da titular.
Art. 2º  O substituto fará jus à diferença de salários enquanto perdurar a substituição, a 
título de gratificação, não se incorporando ao salário base inicial, exceto para os efeitos 
trabalhistas especificados na Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 3ºAs despesas decorrente da execução desta Portaria, correrão a conta das dotações 
próprias do orçamento vigente, suplementada se necessária.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 15 de junho de 2015.

JOSÉ APARECIDA TISÊO-Prefeito Municipal

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA-Diretor Depto Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 15/06/15.

PORTARIA Nº 111/2015
JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando 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 a servidora Sra. LUCINEI NEVES SANTANA DAMACENA, 
portadora da C.T.P.S. nº. 90640 série, 00220, R.G. nº 25.061.914-3 - SSP/SP, C.P.F. nº. 
261.726.348-79, ocupante do emprego celetista permanente de Prof. Substituto I, a res-
ponder pelo emprego de Professor Ensino Básico II, constante do Anexo I da Lei nº 
03/93, lotação DpME, carga horária 30 horas semanais, enquanto perdurar o afastamento 
da titular.
Art. 2º O substituto fará jus à diferença de salários enquanto perdurar a substituição, a 
título de gratificação, não se incorporando ao salário base inicial, exceto para os efeitos 
trabalhistas especificados na Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 3ºAs despesas decorrente da execução desta Portaria, correrão a conta das dotações 
próprias do orçamento vigente, suplementada se necessária. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 15 de junho de 2015.
JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito Municipal

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA-Diretor Depto Municipal de Adminis-
tração
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PORTARIA Nº 112/2015
JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições le-
gais que lhe são conferidas, R E S O L V E:
Art. 1º NOMEAR por prazo determinado, o Dr. JULIO DE PAULA PEREIRA JÚNIOR, 
portador do CRM nº 137793, a ocupar o emprego em Comissão de Diretor da Divisão 
de Medicina do Trabalho, constante do Anexo II da Lei nº 1.266 de 03/12/2009, lotação 
DpMS, carga horária indeterminada.
Parágrafo Único-A nomeação constante do “caput” perdurará enquanto o Dr                                                                                                                                               
Claudio Sangalli permanecer afastado por auxílio doença. 
Art. 2º A despesa decorrente da contratação, correrá a conta das dotações próprias do 
orçamento vigente.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 15 de junho de 2015.

JOSÉ APARECIDA TISÊO-Prefeito Municipal

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA-Diretor Depto. Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 15/06/15.

PORTARIA Nº 113/2015
JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições le-
gais que lhe são conferidas, CONSIDERANDO o pedido constante do Processo nº 1947 
de 17/06/2015, R E S O L V E:
Art. 1º DESLIGAR do serviço público a pedido, a partir do dia 17 de junho de 2015, a 
servidora Sra. MONIZE PIRES TEIXEIRA DE LIMA, portadora da CTPS nº 33949 - 
Serie 00260/SP, RG nº 34.392.365-8 e do CPF nº 298.792.978-14, ocupante do emprego 
permanente de Professor de Ensino Fundamental I, nos termos da Lei nº 03/93, Anexo I, 
pelo Regime da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, lotação DpME, carga horária 
semanal 30 horas.
Art. 2º Em decorrência da demissão, fica VAGO o emprego celetista permanente de Pro-
fessor de Ensino Fundamental I, com lotação no DpME, constante do Anexo I da Lei nº 
03/93.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 17 de junho de 2015.

JOSÉ APARECIDA TISÊO-Prefeito Municipal

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA-Diretor Depto. Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 17/06/15.

PORTARIA Nº 114/2015
JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando 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 a servidora Sra. ANA FRANCISCA DE OLIVEIRA, portadora da 
C.T.P.S. nº. 46076 série, 00510, R.G. nº 3R/691484, C.P.F. nº. 550.183.359-04, ocupante 
do emprego celetista permanente de Recepcionista, a responder pelo emprego de Escri-
turário, constante do Anexo I da Lei nº 03/93, lotação DpMA, carga horária 40 horas 
semanais, enquanto a titular permanecer ocupando emprego em comissão.
Art. 2º O substituto fará jus à diferença de salários enquanto perdurar a substituição, a 
título de gratificação, não se incorporando ao salário base inicial, exceto para os efeitos 
trabalhistas especificados na Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 3ºAs despesas decorrente da execução desta Portaria, correrão a conta das dotações 
próprias do orçamento vigente, suplementada se necessária.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos 
em 02/03/2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 15 de junho de 2015.

JOSÉ APARECIDA TISÊO-Prefeito Municipal

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA-Diretor Depto Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 15/06/15.

PORTARIA Nº. 115/2015
JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando 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 afasta-

rem temporariamente do exercício do emprego; R E S O L V E:
Art.1º DESIGNAR, a servidora Senhorita MARLETE FER-
REIRA MEDEIROS, portadora da C.T.P.S. nº. 81914 série, 
00194 R.G. nº. 23.562.108-0, C.P.F. nº. 252.190.348-55, ocupante do emprego celetista 
permanente de Auxiliar de Serviço Educacional II, para responder pelo emprego celetista 
permanente de Recepcionista, lotação no DpMS, carga horária 40 horas semanais, en-
quanto o titular estiver respondendo pelo emprego de Escriturário.
Art.2º A substituta fará jus à diferença de salários enquanto perdurar a substituição, a 
título de gratificação, não se incorporando ao salário base inicial, exceto para os efeitos 
trabalhistas especificados na Consolidação das Leis do Trabalho.
Art. 3ºAs despesas decorrente da execução desta Portaria, correrão a conta das dotações 
próprias do orçamento vigente, suplementada se necessária.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 15 de junho de 2015.

JOSÉ APARECIDA TISÊO-Prefeito Municipal

PAULO HENRIQUE R. PIMENTA-Diretor do Depto Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em 15/junho/2015

PORTARIA Nº 116/2015
JOSÉ APARECIDA TISÊO, Prefeito Municipal de Alumínio, usando as atribuições le-
gais que lhe são conferidas, R E S O L V E :    
Art. 1º SUSPENDER, o gozo de 10 (dez) dias, a partir do dia 20 de junho de 2015, das 
férias do servidor Sr.  MARCIO ANTONIO XAVIER DA ROSA, portador da CTPS nº 
56125 – Série nº 00020, RG nº 15.496.461-X e do CPF nº 093.308.998-89, ocupante do 
emprego celetista permanente de Motorista condutor da Saúde, constante do Anexo I da 
Lei nº 03/93, Lotação DpMS, por motivo de interesse público.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 20 de janeiro de 2015.

JOSÉ APARECIDA TISÊO - Prefeito

PAULO HENRIQUE RIBEIRO PIMENTA-Diretor Depto Municipal de Administração
Registrado e Publicado na Prefeitura em, 20/06/2015.

 Gabarito da Prova Eliminatória para Conselheiros Tutelares
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9 PUBLICAÇÃO OFICIAL

101ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA
DE 15 DE JUNHO DE 2015 ÀS 18 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO BOSCO
VICE-PRESIDENTE: RAIMUNDO AZEVEDO FERREIRA
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA, AUGUSTO CANTO E RENATI-
NHO WATANABE
VEREADORES PRESENTES: DRA. ANA PAULA, BETO, EDUARDO DA 
DELEGACIA e DR. ALEXANDRE AMARAL

EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO
Recebimento do projeto de lei nº 12/2015 que dispõe sobre autorização para aber-
tura de crédito adicional suplementar
Ofício n° 04-195/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 120/2015. 
Ofício n° 04-198/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 123/2015. 
Ofício n° 04-196/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 121/2015. 
Ofício n° 04-197/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 122/2015

EXPEDIENTE RECEBIDO DO LEGISLATIVO
Recebimento da emenda nº 01/2015 ao projeto de lei nº 05/2015-L
Recebimento das emendas nºs 01,02,03,04,05,06,07,08 ao projeto de lei nº 
07/2015 do Executivo que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exer-
cício de 2016.
Arquivamento da emenda nº 06 ao projeto de lei nº 07/2015 do Executivo que 
dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016

REQUERIMENTOS
Requerimento nº 140/2015, de autoria do edil Renatinho Watanabe, requer voto 
de pesar pelo falecimento do Senhor Carlos Roberto dos Reis. 
Requerimento nº 141/2015, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer in-
formações sobre o Centro de Convivência do Idoso. 
Requerimento nº 142/2015, de autoria do edil Dr. Raimundo Azevedo, requer in-
formações sobre o caminhão que faz entrega na Escola Municipal Manoel Netto 
Filho. 
Requerimento nº 143/2015, de autoria da edil Dr. Ana Paula Netto Marchetti, 
requer informações sobre implantação de iluminação pública nos diversos locais 
que especifica.
Requerimento nº 144/2015, de autoria da edil Dr. Ana Paula Netto Marchetti, 
requer informações sobre início da obra na Rua Daniel Mendes Pontes. 
Requerimento nº 145/2015, de autoria da edil Dr. Ana Paula Netto Marchetti, 
requer informações sobre mau cheiro vindo da Estação Elevatória de Esgoto da 
Sabesp, localizada na Rua Maximiano Saldanha s/n.

ORDEM DO DIA
Adiada a Discussão Única do projeto de lei nº 05/2015-L que dispõe sobre revi-
são anual do salário dos servidores públicos da Câmara Municipal e dos subsídios 
dos vereadores, de que trata o art. 37, X e art.39,§ 4º, da Constituição Federal com 
emenda.
Aprovada a Discussão Única do projeto de lei nº 11/2015 que dispõe autorização 
para abertura de crédito adicional suplementar
Adiada a Discussão Única do projeto de lei n 13/2015 que dispõe sobre o Plano 
Municipal de Educação do Município de Alumínio

88ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA
DE 15 DE JUNHO DE 2015 ÀS 19:20 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO BOSCO
VICE-PRESIDENTE: RAIMUNDO AZEVEDO FERREIRA
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA, AUGUSTO CANTO E RENA-

TINHO WATANABE
VEREADORES PRESENTES: DRA. ANA PAULA, 
BETO e DR.ALEXANDRE AMARAL

ORDEM DO DIA
Aprovada a Discussão Única do projeto de lei nº 05/2015-L que dispõe sobre revi-
são anual do salário dos servidores públicos da Câmara Municipal e dos subsídios 
dos vereadores, de que trata o art. 37, X e art.39,§ 4º, da Constituição Federal.
Prejudica a Discussão da Emenda nº 01/2015 ao projeto de lei nº 05/2015-L.

102ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA
DE 22 DE JUNHO DE 2015 ÀS 18 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO BOSCO
VICE-PRESIDENTE: RAIMUNDO AZEVEDO FERREIRA
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA, AUGUSTO CANTO E RENATI-
NHO WATANABE
VEREADORES PRESENTES: DRA. ANA PAULA, BETO, EDUARDO DA 
DELEGACIA e DR. ALEXANDRE AMARAL

EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO
Recebimento do projeto de lei nº 14/2015 que dispõe sobre autorização para aber-
tura de crédito adicional suplementar
Recebimento dos balancetes da receita e despesa do mês de maio de 2015
Ofício n° 04-205/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 128/2015.
Ofício n° 04-204/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 127/2015.
Ofício n° 04-206/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 126/2015

EXPEDIENTE RECEBIDO DO LEGISLATIVO
Recebimento da moção de aplauso nº 05/2015 AO ATLETA ANDRÉ RAMA-
LHO
Recebimento do projeto de lei nº 06/2015-L que dispõe sobre denominação de 
logradouro publico que especifica
Recebimento das emendas nºs 01, 02,03, 04, 05, 06,07,08 e 09 de autoria dos 
vereadores Augusto Canto e Dra. Ana Paula Netto Marchetti, ao projeto de lei nº 
13/2015 .
Arquivamento da emenda nº 09 ao projeto de lei nº 13/2015 
Leitura do recurso nº 01/2015 interposto pelos vereadores Eduardo da Delegacia 
e Beto 

REQUERIMENTOS
Requerimento nº 150/2015, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer voto 
de pesar pelo falecimento do Senhor José Pinto. 
Requerimento nº 151/2015, de autoria do edil Eduardo da Delegacia, requer voto 
de pesar pelo falecimento do Dr. Luiz Maurício Blazeck.
Requerimento nº 146/2015, de autoria do edil Eduardo da Delegacia, requer in-
formações sobre o transporte de alunos ao Instituto Clave do Sol. 
Requerimento nº 147/2015, de autoria do edil Eduardo da Delegacia, requer in-
formações sobre inscrições de atletas nos Jogos Regionais de 2015. 
Requerimento nº 148/2015, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer in-
formações sobre reparos no prédio onde funciona a sede da associação de Mo-
radores do Bairro do Itararé. Requerimento nº 149/2015, de autoria do edil Dr. 
Alexandre Amaral, requer informações sobre melhorias e colocação de traves 
metálicas na área ao lado do Centro de Convivência do Idoso. Requerimento nº 
152/2015, de autoria da edil Dra. Ana Paula Netto Marchetti, requer informações 
sobre construção de apartamentos da CDHU. 
Requerimento nº 153/2015, de autoria da edil Dra. Ana Paula Netto Marchetti, 
requer informações sobre construção de creche

ORDEM DO DIA
Adiada a Segunda Discussão do Projeto de lei nº 07/2015 que dispõe sobre as 
diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016 e dá outras provi-
dências com emendas 
Adiada a Discussão Única do projeto de lei nº 12/2015 que dispõe sobre autori-
zação para abertura de crédito adicional suplementar
Adiada a Discussão Única do projeto de lei n 13/2015 que dispõe sobre o plano 
municipal de educação do município de Alumínio com emendas

89ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA
DE 15 DE JUNHO DE 2015 ÀS 19:45 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO BOSCO
VICE-PRESIDENTE: RAIMUNDO AZEVEDO FERREIRA
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA, AUGUSTO CANTO E RENA-
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VEREADORES PRESENTES: DRA. ANA PAULA, 
BETO e DR.ALEXANDRE AMARAL

ORDEM DO DIA
Aprovada a Discussão Única do projeto de lei n 13/2015 que dispõe sobre o plano 
municipal de educação do município de Alumínio com emendas
Aprovada a Emenda nº 01 ao projeto de lei n 13/2015 que dispõe sobre o plano 
municipal de educação do município de Alumínio com emendas
Aprovada a Emenda nº 02 ao projeto de lei n 13/2015 que dispõe sobre o plano 
municipal de educação do município de Alumínio com emendas
Aprovada a Emenda nº 03 ao projeto de lei n 13/2015 que dispõe sobre o plano 
municipal de educação do município de Alumínio com emendas
Aprovada a Emenda nº 04 ao projeto de lei n 13/2015 que dispõe sobre o plano 
municipal de educação do município de Alumínio com emendas
Aprovada a Emenda nº 05 ao projeto de lei n 13/2015 que dispõe sobre o plano 
municipal de educação do município de Alumínio com emendas
Aprovada a Emenda nº 06 ao projeto de lei n 13/2015 que dispõe sobre o plano 
municipal de educação do município de Alumínio com emendas
Aprovada a Emenda nº 07 ao projeto de lei n 13/2015 que dispõe sobre o plano 
municipal de educação do município de Alumínio com emendas
Aprovada a Emenda nº 08 ao projeto de lei n 13/2015 que dispõe sobre o plano 
municipal de educação do município de Alumínio com emendas
Aprovada a Discussão Única do Projeto de lei nº 06/2015-L que dispõe sobre 
denominação de logradouro publico que especifica
Aprovada a Discussão Única da Moção de Aplauso nº 05/2015 AO ATLETA AN-
DRÉ RAMALHO

90ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA
DE 22 DE JUNHO DE 2015 ÀS 21:20 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO BOSCO
VICE-PRESIDENTE: RAIMUNDO AZEVEDO FERREIRA
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA E RENATINHO WATANABE
VEREADORES PRESENTES: DRA. ANA PAULA, BETO e 
DR.ALEXANDRE AMARAL

ORDEM DO DIA
Aprovada a Redação Final do projeto de lei n 13/2015 que dispõe sobre o plano 
municipal de educação do município de Alumínio.

103ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA
DE 29 DE JUNHO DE 2015 ÀS 18 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO BOSCO
VICE-PRESIDENTE: RAIMUNDO AZEVEDO FERREIRA
SECRETÁRIOS: GERALDO ATLETA, AUGUSTO CANTO E RENATI-
NHO WATANABE
VEREADORES PRESENTES: DRA. ANA PAULA, BETO, EDUARDO DA 
DELEGACIA e DR. ALEXANDRE AMARAL

EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO
Recebimento do PROJETO DE LEI Nº 15/2015 que AUTORIZA A PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO A RECEBER, MEDIANTE REPASSE 
EFETUADO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, RECURSOS 
FINANCEIROS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Ofício n° 04-217/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 136/2015. 
Ofício n° 04-216/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 135/2015. 
Ofício n° 04-215/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 134/2015.
Ofício n° 04-214/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 133/2015.
Ofício n° 04-213/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 131/2015.
Ofício n° 04-212/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 130/2015. 
Ofício n° 04-211/2015-DvSA, que responde ao requerimento n° 129/2015.    

EXPEDIENTE RECEBIDO DO LEGISLATIVO
Recebimento do REQUERIMENTO Nº 155 /2015 que requer a prorrogação, por 
mais 180 (cento e oitenta) dias do prazo de funcionamento de Comissão Especial 
de Inquérito
Recebimento do REQUERIMENTO Nº 156/2015 que requer a prorrogação, por 
mais 180 (cento e oitenta) dias do prazo de funcionamento de Comissão Es-
pecial de Inquérito

REQUERIMENTOS
Requerimento nº 157/2015, de autoria do edil Renatinho Watanabe, requer 

voto de pesar pelo falecimento do Senhor Orlando Vieira Pinto. 
Requerimento nº 169/2015, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer voto 
de pesar pelo falecimento do Senhor Claudinei Ramos Pistili. 
Requerimento nº 154/2015, de autoria do edil Eduardo da Delegacia, requer in-
formações sobre a documentação que constitui o parque industrial municipal. 
Requerimento nº 158/2015, de autoria do edil Eduardo da Delegacia e outros, 
requer informações sobre o projeto de lei nº 12/2015.
Requerimento nº 159/2015, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer in-
formações sobre implantação de lombada na Rua Enio Fabiani.
Requerimento nº 160/2015, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, requer in-
formações sobre implantação de lombada na Rua Paulo Dias. 
Requerimento nº 161/2015, de autoria do edil Renatinho Watanabe, requer in-
formações sobre manutenção das luminárias do lago “Tancão”, bairro do Alto do 
Itararé.
Requerimento nº 162/2015, de autoria do edil Renatinho Watanabe, requer infor-
mações sobre reparos elétricos no campo da bocha/malha no bairro do Alto do 
Itararé.
Requerimento nº 163/2015, de autoria do edil Renatinho Watanabe, requer infor-
mações sobre criação da guarda municipal. 
Requerimento nº 164/2015, de autoria do edil Renatinho Watanabe, requer infor-
mações sobre implantação de câmeras de monitoramento no Município.
Requerimento nº 165/2015, de autoria da edil Dra. Ana Paula Netto Marchetti, 
requer informações sobre obra na calçada da Avenida Engenheiro de Castro Fi-
gueirôa. 
Requerimento nº 166/2015, de autoria da edil Dra. Ana Paula Netto Marchetti, 
requer informações sobre troca de luminárias nas Ruas Mato Grosso e Ilhéus. 
Requerimento nº 167/2015, de autoria da edil Dra. Ana Paula Netto Marchetti, 
requer informações sobre obra na Estrada Municipal Jasiel do Prado Ferreira.
 Requerimento nº 168/2015, de autoria da edil Dra. Ana Paula Netto Marchetti e 
outros, requer informações sobre o projeto de lei nº 14/2015

INDICAÇÕES
Indicação nº 34/2015, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, solicita implantar 
lombada na Rua Enio Fabiani, altura do número 100-Centro. 
Indicação nº 35/2015, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral, solicita implantar 
lombada na Rua Paulo Dias, altura do número 353- Vila Paulo Dias. 
Indicação nº 36/2015, de autoria do edil Renatinho Watanabe, solicita construir 
campo de futebol de areia no Bairro do Itararé.
Indicação nº 37/2015, de autoria do edil Renatinho Watanabe, solicita a reforma 
geral do centro comunitário localizado no Bairro do Alto do Itararé

ORDEM DO DIA
Aprovada a Discussão Única do Recurso nº 01/2015 interposto pelos vereadores 
Eduardo da Delegacia e Beto
Adiada a Discussão Única do projeto de lei nº 14/2015 que dispõe sobre autori-
zação para abertura de crédito adicional suplementar
Aprovada a Discussão Única do requerimento nº155/2015
Aprovada a Discussão Única do requerimento nº156/2015

91ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 6ª LEGISLATURA
DE 29 DE JUNHO DE 2015 ÀS 21:20 HORAS 
PRESIDENTE: EDUARDO BOSCO
VICE-PRESIDENTE: RAIMUNDO AZEVEDO FERREIRA
SECRETÁRIOS: AUGUSTO CANTO, GERALDO ATLETA E RENATI-
NHO WATANABE
VEREADORES PRESENTES: DRA. ANA PAULA, BETO, EDUARDO DA 
DELEGACIA e DR.ALEXANDRE AMARAL

RECEBIMENTO DAS EMENDAS Nº 09, 10, 11,12,13 E 14 AO PROJETO 
DE LEI Nº 07/2015

ORDEM DO DIA
Aprovada a Discussão Única do PROJETO DE LEI Nº 15/2015 que AUTORI-
ZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO A RECEBER, MEDIANTE 
REPASSE EFETUADO PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
RECURSOS FINANCEIROS E DÁ OUTRAS 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
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Encerramento do 1º. Semestre de 2015
Estamos no fim do primeiro semestre letivo, momento de fazer o balanço dos trabalhos e relembrar tudo que foi realizado. Muitos pro-
jetos foram concretizados, muitas aprendizagens, estudos do meio, muitas amizades conquistadas enfim muitas alegrias compartilhadas. 
Em meio a tantas conquistas o momento é de agradecimento, primeiro a Deus que permitiu que estivéssemos sempre juntos para ajudar 
nossas crianças e adolescentes a compreenderem a humanidade, a identificarem o certo do errado, a serem tolerantes com as diferenças, 
a entrarem no mundo da leitura e escrita, das contas, das ciências, das histórias, das línguas, dos movimentos, da geografia, das mídias, 
das brincadeiras e músicas. Segundo, agradecemos também as seguintes parcerias: 1- CCR Viaoeste que nos presenteou com as capa-
citações dos professores, material didático e teatros. 2- Grupo Votorantim pelos Projetos Memória Local na Escola que apresentou aos 
nossos professores novas metodologias de trabalho e também pelo Projeto Inclusão Digital na Escola que veio também contribuir no 
desenvolvimento dos trabalhos escolares. O projeto teve início na EM José Joaquim da Silva, EM Manoel Netto Filho e EM Comendador 
Rodovalho e no segundo semestre avança para as outras unidades escolares. 3- Polícia Militar pelo PROERD e JBA, projetos que são 
desenvolvidos com maior seriedade e comprometimento pelo Policial CB PM Machado. 4- A Empresa Tortuga pelo Projeto Alimentação 
Saudável. Queremos também compartilhar os resultados das avaliações do SARESP realizadas no ano de 2014, onde as escolas munici-
pais obtiveram um resultado positivo. Esta conquista é fruto do excelente trabalho desenvolvido nas escolas, do comprometimento dos 
professores, dos alunos e das famílias, pois a parceria família/escola contribui muito para o sucesso dos alunos. Aos Professores da Rede 
Municipal nosso respeito e admiração, vocês são a mola mestre do processo, nossos sinceros agradecimentos e bom recesso escolar. Aos 
alunos queridos, que as férias sejam proveitosas e, que junto aos seus familiares possam descansar, brincar e renovar as energias para o 
2º. Semestre. 
                                                                                                                                                   Departamento Municipal de Educação

 Departamento Municipal de Educação encerra 1º semestre letivo


