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FEIRA NOTURNA DE ALUMINIO SERÁ INAUGURADA DIA 21 DE NOVEMBRO
Participe da inauguração da Feira Noturna de Alumínio,
nessa quinta feira, dia 21 de Novembro a partir das 17 horas na Praça da Cultura na Vila Industrial.
A feira noturna será realizada toda quinta feira das 17h às
21h trazendo sempre os melhores produtos, muitas variedades, grandes ofertas , Praça de alimentação e música ao vivo.
Esperamos você e sua família!
A Feira Noturna de Alumínio fica na Praça João de Castro
Figueiroa (Praça do Antigo Sesi) na Vila Industrial em
frente a Biblioteca Municipal.

Campanha Fique Sabendo 2019
Realização de aconselhamento testes rápidos para HIV, sífilis,
hepatites B e C.
Datas e horários de atendimento: 02 à 06 de dezembro das
07:30 às 15:00 horas; dia 07 de dezembro (sábado) das 08:00
às 17 horas.
Local: Centro de Saúde de Alumínio - Rua Paulo Dias, 412.

Os exames são gratuitos e sigilosos
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Decretos
DECRETO Nº. 2025 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019.
“Declara situação de Estado de Emergência na prestação do serviço de transporte coletivo
urbano no Município de Alumínio e determina a intervenção do serviço e assume a operação.”
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, no uso bastante de suas atribuições
legais e regulamentares; CONSIDERANDO que o transporte coletivo urbano municipal é serviço
público de natureza essencial cuja prestação não pode sofrer solução de continuidade; CONSIDERANDO que operação é exercida pela empresa TRANSPORTE VITÓRIA EIRELI a partir do Contrato
Emergencial de Dispensa de Licitação nº 02/2019 – Processo nº 31/2019, que não vem cumprindo as
cláusulas contratuais; CONSIDERANDO que a empresa TRANSPORTE VITÓRIA EIRELI extinguiu
sem prévia comunicação ou autorização do Poder Público, diversas linhas em operação desde o
início do serviço no Município; CONSIDERANDO, que a operação do transporte coletivo Pressupõe
prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários; CONSIDERANDO, que o art. 6º,
§ 1º da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 estabelece ser adequado o serviço que satisfaz as
condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia
na sua prestação e modicidade das tarifas; CONSIDERANDO que a empresa TRANSPORTE VITÓRIA EIRELI, sem prévia comunicação ou notificação, decidiu suspender suas atividades no Município
a partir desta data, deixando os usuários do serviço coletivo à mercê da própria sorte, situação que
chegou ao conhecimento do Poder Público somente por interpostas pessoas ou pelas redes sociais;
CONSIDERANDO que diversas foram as tentativas de manter diálogo com os representantes da
empresa TRANSPORTE VITÓRIA EIRELI sobre as constantes reclamações dos Munícipes, inclusive nesta data, objetivando obstar a suspensão dos serviços e evitar danos à população usuária do
transporte, sendo certo que nenhuma tentativa de contato redundou exitosa; CONSIDERANDO, por
fim, que a Administração Pública se orienta precipuamente pelo princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado, significando, pois, que o Poder Público não pode tornar-se prisioneiro
das demandas econômicas de particulares, mas que não deve medir esforços para manter o bem-estar coletivo; DECRETA:
Art. 1º - Fica declarada Situação de Emergência para evitar a iminência de ingresso em Estado de
Calamidade Pública com a anunciada paralisação dos serviços de transporte coletivo urbano no
Município de Alumínio.
Art. 2º - Fica decretada a INTERVENÇÃO na prestação do serviço de transporte coletivo urbano
e DETERMINADA A IMEDIATA ASSUNÇÃO DA OPERAÇÃO pelo Poder Público Municipal, a fim
de que sejam adotadas todas as medidas necessárias para evitar que o serviço sofra solução de
continuidade.
Art. 3º - Fica reconhecida a precariedade dos serviços em razão da impossibilidade de novo ajuste
nos moldes propostos pela empresa TRANSPORTE VITÓRIA EIRELI nos autos do expediente administrativo nº 2764/2019.
Art. 4º - Fica o Departamento Municipal de Transporte autorizado a deflagrar processo de compra de
bens e/ou serviços visando atender a situação de emergência ora declarada, nos termos do art. 24,
inciso IV da Lei 8.666/93, desde que destinadas exclusivamente ao atendimento das demandas causadas pela situação de emergência ora deflagrada, podendo, inclusive, firmar a locação de veículos
capazes de prover o transporte coletivo urbano no Município até que a operação seja regularizada
ou os efeitos da paralisação minimizados, hipótese em que as tarifas não poderão ser cobradas dos
usuários, ante a evidente dificuldade para contabilização das passagens.
Parágrafo Único – A exceção dos veículos utilizados para atender os serviços de Saúde e Educação,
fica autorizada a utilização de veículos próprios ou locados, bem como a requisição administrativa de
bens, nos termos do art. 5º, inciso XXV da Constituição Federal, bem como a lotação de motoristas
de outras unidades administrativas no Departamento Municipal de Transporte, a fim de que o Município execute, diretamente, o serviço de transporte coletivo, enquanto perdurar as excepcionalidades
que justifiquem essas medidas.
Art. 5º - Fica desde logo determinado ao Departamento Municipal de Transporte a adoção de medidas visando a contratação definitiva ou emergencial de empresa para prover a operação do transporte coletivo no Município ou apresentar proposta para execução direta da operação.
Art. 6º - Para atender as demandas decorrentes desta situação emergencial, fica autorizada a abertura de crédito adicional extraordinário, visando fazer às despesas imprevisíveis e urgentes decorrentes desta excepcionalidade.
Art. 7º - Fica o Departamento Municipal de Negócios Jurídicos incumbido de orientar todos os procedimentos para o fiel cumprimento deste Decreto, bem como orientar a adoção de medidas
visando responsabilizar a TRANSPORTE VITÓRIA EIRELI pelos danos decorrentes da interrupção inopinada nos serviços.
Art. 8º - Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em 07 de novembro de 2019.
				
ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito
JONAS RAMOS ANTIQUERA - Diretor do Departamento Municipal de Transporte
DECRETO Nº. 2026 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019.
“Dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2019 nos órgãos da Administração
Pública Municipal.”
DECRETA:
Art. 1º - Para o encerramento do exercício financeiro de 2019, os Órgãos da Administração Pública
do Município, inclusive os Fundos Especiais, observarão as normas legais e regulamentares de
caráter Orçamentário, Financeiro e Patrimonial vigentes, bem como as disposições estabelecidas
neste Decreto.
Art. 2º - Após a data de 18 de novembro de 2019, os procedimentos licitatórios à conta de recursos
consignados no Orçamento corrente não poderão ser iniciados.
Parágrafo único. Excluem-se do prazo estabelecido no caput deste artigo:
I - as despesas para atendimento de percentuais de aplicação definidos constitucionalmente ou em
leis específicas;
II - as despesas custeadas com recursos externos, desde que comprovado o ingresso aos cofres
públicos;
III - as despesas urgentes autorizadas pelo senhor prefeito municipal
Art. 3º - Após 18 de novembro de 2019, os procedimentos licitatórios, referentes ao exercício financeiro de 2019, para fornecimento de material, prestação de serviços e realização de obras poderão
ter início, desde que os seus valores estejam previstos na Lei Orçamentária de 2020, sendo que a
adjudicação do objeto da licitação só terá eficácia após a entrada em vigor da Lei Orçamentária de
2020.
Art. 4º - Ficam estabelecidos as seguintes datas limites para o encerramento do exercício financeiro de 2019:
I – até 14 de novembro de 2019 para emissão de empenhos, excetuando as despesas obrigatórios
de carácter continuado (água, luz telefone), folha de pagamento e seus encargos sociais, precatórios, dívida pública, despesas referentes às licitações em andamento, combustíveis, lubrificantes e
peças para máquinas e veículos em caráter de urgência.
II – até 14 de novembro de 2019 para emissão de requisição de compras e contratação de serviços,
exceto para despesas de caráter urgente.
III – até o dia 17 de dezembro para recolhimento do saldo não aplicado de adiantamento;
IV – até o dia 18 de dezembro para a apresentação das prestações de contas dos adiantamentos
recebidos;
Parágrafo único – O almoxarifado será fechado para realização do balanço anual, durante o mês de
dezembro, ocasião em que não serão atendidas requisições para saída de materiais. O inventário do
almoxarifado deverá ser enviado a Divisão de contabilidade até o dia 10 de janeiro de 2019.
Art. 5º - Até 13 de dezembro de 2019, os diretores de Departamentos deverão providencias o cancelamento dos saldos de empenhos de despesas não liquidas que não serão realizadas no exercício
de 2019.
Art. 6º - A Divisão de tributação deverá encaminhar a Divisão de Contabilidade, até o dia 10 de
janeiro de 2020 o inventário da dívida ativa do exercício de 2019.
Art. 7º - O órgão responsável pelo registro e controle dos bens patrimoniais do Munícipio deverá
encaminhar a Divisão de Contabilidade. Até o dia 10 de janeiro de 2020 o inventário dos bens patrimoniais existentes.
Art. 8º - Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em 07 de novembro de 2019.
ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito
Flávio F. C. da Silva - Assessor Técnico Legislativo
D E C R E T O N.º 2.028, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019
DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DA FEIRA NOTURNA NO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO, EM CARÁTER EXPERIMENTAL, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe
são conferidas, D E C R E T A:
Art. 1º -Fica instituída a Feira Noturna no Município de Alumínio, em caráter experimental, pelo período de 06 meses, a partir do dia 21 de novembro de 2019, que será realizada às quintas feiras, no
horário das 17h00 às 21h00, na Praça João Pereira de Castro Figueiroa, Vila Industrial, em frente à
Biblioteca Municipal.
Parágrafo único- Aos feirantes cadastrados para feira noturna, a montagem das bancas será permitida a partir das 16 horas.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 07 de novembro de 2019.
ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal
Registrado e Publicado na Prefeitura em 07/11/2019.
D E C R E T O Nº 2.029 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019
DISPÕE SOBRE O PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS DO PESSO-
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AL DOCENTE DO QUADRO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O ANO LETIVO DE
2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio no uso das atribuições legais que lhe
são conferidas, CONSIDERANDO a necessidade de se assegurar os princípios da legalidade, impessoalidade, imparcialidade, moralidade, publicidade, legitimidade e transparência que devem nortear os atos administrativos, garantindo direitos e oportunidades iguais a todos os docentes, CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar os critérios para a atribuição de classes e /ou aulas na
rede pública municipal de ensino, em observância aos artigos 22 a 27 da Lei Municipal nº 711, de 13
de dezembro de 2002 e Matrizes Curriculares para o Ensino Fundamental e Educação de Jovens e
Adultos, homologadas para 2019/2020, a Lei Orgânica Municipal e as Diretrizes e Bases da Educação N acional, estabelecidas pela Lei Federal nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, DECRETA:
Art. 1º. O processo de atribuição de classes e/ou aulas do pessoal docente do Quadro do Magistério
Público Municipal, constantes no artigo 4°, inciso I, alíneas “a” a “f”, da Lei
Municipal nº 711/2002, para o ano de 2020, que será realizado de acordo com as disposições do
presente decreto.
TÍTULO I
DA REMOÇÃO DE SEDE
Art. 2º. A remoção de Sede é permitida aos professores que fixaram sede no ano de 2018, conforme
Decreto Municipal nº 1.865/2017.
§ 1º. Após a efetivação da remoção de sede, esta considerar-se-á definitiva, logo, irrevogável, neste
exercício de 2020
§ 2° O concurso de remoção de sede fica sujeito à existência de salas livres, comunicada por ocasião
da divulgação do saldo de aulas, conforme disposto neste Decreto.
§ 3º. Os professores interessados na remoção de sede deverão:
I. Se inscrever no processo de concurso de remoção de sede por meio do formulário “Anexo I”, deste
Decreto.
II. O preenchimento do formulário deverá ser realizado pelo próprio requerente na secretaria do
Departamento Municipal de Educação, conforme os critérios estipulados no Título II deste Decreto.
III. Deverá ser anexado ao formulário cópia da ficha de pontuação (Anexo V).
Art. 3°. As vagas para o concurso de remoção de sede serão destinadas conforme a seguinte ordem
de preferência:
I – Docentes cujas sedes foram transferidas, para o ano de 2020, por ocasião do Processo de Reorganização das Escolas Municipais, iniciado em 2018;
II – Docentes que se encontram adidos;
III – Docentes interessados que não se enquadrem nas hipóteses previstas nos incisos I e II deste
artigo.
TÍTULO II
DAS FASES DO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSES E/OU AULAS
Art. 4º. A atribuição de classes e/ou aulas, para o ano letivo de 2020, ocorrerá em 20 (vinte) fases
distintas, a saber:
a) Fase I: Inscrição para ingresso no Processo de atribuição de classes e/ou aulas;
Divulgação dos saldos de classe e/ou aulas para o ano letivo de 2020;
Entrega e ciência do resultado da Ficha de Pontuação ( Anexo V), conforme previsto no artigo 24 da
Lei Municipal nº 711/2002 e saldo de aulas e classes (por unidade escolar);
b) Fase II: Divulgação da Escala Preliminar de classificação em ordem decrescente, para fins de
atribuição de classe e/ou aulas, conforme previsto no s artigos 23 e 24, Lei Municipal n° 711/2002;
c) Fase III: Apresentação e Julgamento dos Recursos, relativos ao resultado da Ficha de Pontuação
(Anexo V), bem como da Escala de Classificação, conforme previsto no artigo 24, § 4º da Lei Municipal nº 711/2002;
d) Fase IV: Divulgação da Escala de Classificação Final;
e) Fase V: Fixação de Sede dos Professores cujas sedes foram transferidas, para o ano de 2020,
por ocasião do Processo de Reorganização das Escolas Municipais, iniciado em 2018, ou que se
encontrem adidos, conforme disposto no artigo 3° desde Decreto;
f) Fase VI: Divulgação das vagas destinadas ao concurso de remoção de sede de caráter geral;
g) Fase VII: Inscrição para processo de concurso de remoção de sede (professores de Educação
Infantil e Ensino Fundamental I);
f) Fase VIII: Efetivação do processo de concurso de remoção de sede (atribuição);
g) Fase IX: Atribuição Preliminar de aulas nas áreas de ciências naturais;
h) Fase X: Atribuição dos Professores de Atendimento Educacional Especializado, por período;
i) Fase XI: Atribuição dos Professores de Ensino Fundamental I, por unidade escolar;
j) Fase XII: Atribuição dos Professores de Educação Infantil, por unidade escolar;
k) Fase XIII: Permuta Antecipada para os professores não atendidos na sede de exercício;
l) Fase XIV: Permuta Convencional dos Professores do Ensino Fundamental I;
m) Fase XV: Permuta Antecipada dos Professores da Educação Infantil;
n) Fase XVI: Permuta Convencional dos Professores da Educação Infantil;
o) Fase XVII: Atribuição de unidade escolar e atribuição de classes dos Professores Substitutos I,
conforme previsto na Lei Municipal n° 834/2005;
p) Fase XVIII: Atribuição de aulas para Professores do Ensino Fundamental II;
q) Fase XIX: Atribuição de saldo de aulas que porventura se constituírem, para Professores do Ensino Fundamental II, conforme previsto no art. 12 da Lei Municipal nº 711/2002;
r) Fase XX: Atribuição de unidade escolar e atribuição de classes dos Professores Substitutos I,
conforme previsto na Lei Municipal n° 834/2005;
Parágrafo Único: O cronograma, contendo data, horário e local de realização de cada fase será
divulgado em formato de comunicado pelo Departamento Municipal de Educação.
TÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 5º. Compete aos Diretores das unidades escolares da rede pública municipal de Alumínio, observados os dispositivos legais e orientações do Departamento Municipal de Educação, convocar
o docente, titular de emprego, em exercício ou que esteja designado em emprego em Comissão, na área de Educação Infantil ou no Ensino Fundamental no Município, para se inscrever
no processo de atribuição de classes e/ou aulas, na primeira quinzena do mês de dezembro
de cada ano.
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Art. 6º. Compete aos Diretores de Divisão de Educação Infantil e
de Ensino Fundamental e aos Diretores das unidades escolares a
atribuição de classes e/ou aulas que ocorrerá na E.M. “Profª. Isaura
Kruger”, com salas reservadas para cada unidade escolar, na segunda quinzena do mês de dezembro, respeitando-se a escala de classificação, conforme previsto
nos artigos 23 e 24, da Lei Municipal nº 711/2002 e nas fases estipuladas neste decreto.
TÍTULO IV
DAS INSCRIÇÕES
Art. 7º. Anualmente será realizada a inscrição de docentes no Processo de atribuição de classes e/
ou aulas, destinadas ao docente de emprego, em exercício ou que esteja designado em emprego
em Comissão, na área de Educação Infantil ou no Ensino Fundamental no Município, que ocorrerá
de acordo com o artigo 4° deste Decreto.
§ 1°. A inscrição será efetivada mediante a assinatura de ciência da Ficha de Pontuação (Anexo V).
§ 2º. É vedado ao titular de emprego, cujo contrato individual de trabalho esteja suspenso, para tratar
de interesses particulares, realizar a inscrição prevista no caput deste artigo, a não ser que a sua
reintegração ocorra com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da atribuição, conforme previsto no
artigo 23, § 3º da Lei Municipal nº 711/2002.
Art. 8º. O docente titular de cargo em regime de acumulação, no âmbito da rede pública municipal de
ensino, deverá realizar duas inscrições distintas dos respectivos cargos.
TÍTULO V
DA CLASSIFICAÇÃO
Art. 9º. A escala de classificação do docente deverá respeitar disposto nos artigos 24 e 25, da Lei
Municipal nº 711/2002.
Art. 10º. São considerados campos de atuação para fins de classificação e de atribuição de classes
e/ou aulas:
I – Classes: classes dos anos iniciais do Ensino Fundamental e da Educação Infantil;
II – Aulas: das disciplinas de Português, Matemática, História, Geografia, Ciências, Educação Artística, Inglês, Educação Física, Informática e Musicalização.
§ 1°. A disciplina de Português subdivide-se em aulas LIPT (Leitura, Interpretação e Produção de
Texto) e Gramática, atribuídas tais aulas, conforme Matriz Curricular do Ensino Fundamental homologada para o ano de 2020.
§ 2°. A disciplina de Matemática subdivide-se em aulas de Álgebra e Geometria, devendo ser atribuídas tais aulas, conforme Matriz Curricular homologada para o ano de 2020.
§ 3° Poderão ser previstas aulas para o desenvolvimento do Projeto de Escola em Tempo Integral,
de acordo com o currículo e matriz curricular das escolas em tempo integral, resolução CME n°
07/2019, a serem atribuídas no processo de atribuição previsto neste decreto.
TÍTULO VI
DA ATRIBUIÇÃO INICIAL DE CLASSES E/OU AULAS
Art. 11. Para fins de atribuição de classes e/ ou aulas, os docentes do mesmo campo de atuação
serão classificados em ordem decrescente, observada a ordem de preferência, conforme previsto no
artigo 24, da Lei Municipal 711/2002.
I - Professores estáveis oriundos da Prefeitura Municipal de Mairinque, que por força da Sucessão
Trabalhista, ficaram fazendo parte do quadro de empregos C.L.T. da Prefeitura Municipal de Alumínio, conforme previsto no Anexo III, da Lei Municipal nº 03 de 28/01/1993;
II - Titulares de cargo do Sistema Estadual de Educação, dele afastados por força da Municipalização, instituída pela Lei Municipal nº 341 de 02/07/1997, que estavam atuando no momento da
municipalização na unidade escolar municipalizada;
III - Titulares de emprego, providos mediante Concurso pela Prefeitura Municipal de Alumínio, correspondentes aos componentes curriculares das aulas ou classes a serem atribuídas;
IV - Titulares de cargo do Sistema Estadual de Educação, afasta dos após 13/08/2001;
V - Docentes admitidos em caráter temporário, até que se realize novo concurso.
§ 1º. Para as áreas em que for constatada a possibilidade de número de aulas inferiores ao quadro
existente de professores, será realizada atribuição preliminar, com objetivo de organização dos trabalhos, de acordo com o previsto no artigo 12, § 1º da Lei Municipal nº 711/2002 e no artigo 4° deste
decreto.
§ 2º. Os professores que não tiverem a jornada mínima de aulas constituída ficarão a disposição do
Departamento Municipal de Educação, sem prejuízo das garantias legais.
§ 3º. Os professores de Educação Infantil ou Ensino Fundamental I, que não constituírem sala, mediante o processo de atribuição, ficarão a disposição do Departamento Municipal de Educação, sem
prejuízo das garantias legais.
§ 4°. Após a atribuição dos docentes titulares, conforme previsto no artigo 4° deste decreto, o saldo
de classes gerado pelos impedimentos legais e temporários, durante o processo inicial de atribuição,
ou já concretizado anteriormente, estarão sujeitos à atribuição, para os professores regentes, mediante permuta, com obediência à ordem prevista no artigo 4° deste decreto, e artigos 23, 24 e 25 da
Lei Municipal nº 711/2002;
§ 5°. Após atribuição dos docentes titulares, o saldo de aulas com número inferior a 20 deverá ser
atribuído aos professores, conforme previsto no artigo 4° deste Decreto, e artigos 12, § 2°, 23, 24 e
25 da Lei Municipal 711/2002;
§ 6°. Após atribuição dos docentes titulares, conforme previsto no artigo 4° deste decreto, o saldo
de aulas gerado por impedimentos legais e temporários durante o processo inicial de atribuição ou
já concretizados anteriormente, estarão sujeitos à atribuição, com obediência à ordem prevista no
artigo 4°” deste decreto e artigos 23, 24 e 25 da Lei Municipal nº 711/2002.
Art. 12. Para fins da atribuição de classe e/ou aulas o docente titular de cargo deverá:
I – Declarar, no ato da atribuição, que acumula compativelmente ou não acumula, cargo/função, sob
pena de responsabilidade;
II – Apresentar ao Departamento Municipal de Educação, as declarações oficiais e atualizadas de
horário e local de trabalho dos cargos ou funções, incluindo HTPC, a fim de se comprovar a compatibilidade de horários, até a segunda quinzena de fevereiro do ano letivo de 2020.
Parágrafo único. Ocorrendo ou persistindo a incompatibilidade de horários, o docente titular de
emprego em situação de acúmulo deverá optar por um dos cargos.
Art. 13. Os docentes que se encontrem em situação de licença ou afastamento do exercício
de seu cargo, pelo INSS, exceto os que se encontrem oficialmente readaptados, participarão
normalmente do processo de atribuição.
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§ 1°. Caso o docente não compareça, e nem se faça representar no
período de inscrição, o Diretor de unidade escolar deverá remeter
sua inscrição à Diretoria do Departamento Municipal de Educação,
conforme previsto no artigo 22, § 2°, da Lei Municipal n° 711/2002.
§ 2º. O docente que não comparecer ou não se fizer representar, no momento da atribuição de
classes e/ou aulas, terá sua atribuição remetida ao Departamento Municipal de Educação que fará a
atribuição de forma compulsória, após concluído o Processo Inicial.
Art. 14. Uma vez assumida fica vedado ao docente a desistência de parte da carga horária de aulas
que lhe foi atribuída, a não ser em caso de assumir novo cargo público, em regime de acumulação,
em conformidade com legislação pertinente.
Art. 15. A Atribuição de aulas das disciplinas do Curso de Educação de Jovens e Adultos – EJA
será efetuada juntamente com as aulas do ensino regular, no processo inicial e, durante o ano,
respeitados os regulamentos específicos, quando houver, e observando-se os mesmos critérios de
habilitação e de qualificação docente.
§ 1º. A atribuição de aulas da Educação de Jovens e Adultos – EJA – terá validade semestral, considerando-se como término do primeiro semestre, o primeiro dia letivo, do segundo semestre do Curso.
§ 2º. A atribuição de que trata o parágrafo anterior, para o segundo semestre, deverá ser efetuada
nos moldes deste decreto, sendo considerada para os efeitos legais, como atribuição do processo
inicial.
Art. 16. Para os professores de “Atendimento Educacional Especializado”, a atribuição será com
base nas necessidades de atendimento no Núcleo de Atendimento de Educação Especial de Alumínio, conforme demanda de atendimento estipulada pela Diretora de Infraestrutura e Assistência
Escolar.
TÍTULO VII
DA TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE SEDE
Art. 17. Em decorrência do processo gradativo de reorganização das escolas municipais, os professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental I que fixaram sede em unidades escolares contempladas no plano de reorganização e que, por em razão disso, não sejam a eles disponibilizadas classes a serem atribuídas para o ano de 2020 terão suas sedes transferidas para as unidades escolares
previstas no saldo de aulas, à título de remoção de sede, conforme artigos 2°, 3° e 4° deste decreto.
§ 1°. Será garantido ao professor que se enquadrar na hipótese do caput deste artigo a escolha de
sede, conforme as vagas disponíveis e respeitando-se a escala geral de classificação de docente.
§ 2º. Após o processo de transferência de sede será assegurado ao professor o disposto nos Títulos
V e artigo 18 deste Decreto.
TÍTULO VIII
DA PERMUTA
SEÇÃO I - DA PERMUTA ANTECIPADA
Art. 18. Em decorrência processo de reorganização das escolas municipais, será assegurado aos
professores de Ensino Fundamental I, que por ordem de classificação não tiverem a oportunidade de
ser atribuída sala para o ano de 2020, a possibilidade de permuta antecipada.
§ 1º. O processo de permuta antecipada ocorrerá anteriormente ao processo de permuta convencional, previsto neste Decreto.
§ 2º. A permuta antecipada de que trata o caput deste artigo tem por objetivo priorizar, de acordo com
as possibilidades legais, a permanência do professor na sede escolhida.
§ 3º. Na impossibilidade de efetivação da permuta antecipada, por inexistência de salas, cujos professores estejam impedidos, o professor deverá ser atribuído para classe pertencente à escola para
qual a sede foi removida conforme previsto no artigo anterior a este.
§ 4º. Na hipótese de retorno do professor que estiver impedido, no momento da atribuição inicial, o
professor contemplado com a permuta antecipada deverá retornar imediatamente para classe para
qual foi atribuída em sua escola sede.
SEÇÃO II – DA PERMUTA CONVENCIONAL
Art. 19. Após o processo inicial de atribuição e permuta antecipada, poderá ocorrer permuta de classe, para os professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, que será validada a partir da
assinatura de “Termo de Permuta”;
§ 1°. As classes disponíveis para permuta serão divulgadas, no dia em que for ocorrer a permuta,
conforme artigo 4° deste decreto;
§ 2º. A permuta realizar-se-á a nível municipal, obedecendo a escala de classificação, prevista nos
artigos 22 a 27 da Lei Municipal n° 711/2002;
§ 3º. O Professor que for contemplado, no processo de permuta, com classe em substituição, terá
seu retorno garantido na “Unidade Escolar Sede”, ao término do ano letivo.
§4° . É vedado ao permutante declinar da permuta efetivada durante o ano letivo.
§ 5º. Para concorrer ao processo de permuta, o professor deverá estar presente, sendo vedada sua
representação por procuração.
§ 6º. O Professor que conseguir êxito na permuta deverá participar regularmente das HTPC’s, promovidas pelas Unidades Escolares para qual foi permutado.
§ 7°. Cessada a permuta, por retorno do titular para as suas funções de origem, o docente permutado
deverá retornar, imediatamente, para sua sede e/ou classe atribuída no processo inicial.
§ 8°. O professor que optar pela permuta não fará jus à pontuação referente ao exercício na sede de
origem, conforme previsto no artigo 24, inciso II, alínea d.2 da Lei Municipal n° 711/2002.
TÍTULO IX
DA CONSTITUIÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DOCENTE
Art. 20. Os ocupantes de empregos docentes ficam sujeitos as jornadas de trabalho previstas nos
artigos 10, 11 e 12 da Lei Municipal nº 711/2002.
TÍTULO X
DA ATRIBUIÇÃO INICIAL DE CLASSES E/OU AULAS DURANTE O ANO
Art. 21. A atribuição de classes e/ou aulas, durante o ano, deverá ocorrer da seguinte forma:
I – As sessões de atribuição de classes e/ou aulas, deverão ser sempre divulgadas no prazo de 24
horas, contadas da constatação da existência de classes e /ou aulas disponíveis a serem oferecidas;
II – Nas sessões de atribuição de classes e/ou aulas, o docente deverá apresentar declaração
oficial de seu horário de trabalho, inclusive, com as horas de trabalho pedagógico, contendo a
distribuição das aulas pelos turnos diários e pelos dias da semana.
§ 1º. O docente que não comparecer ou não se comunicar com a unidade escolar, no primeiro
dia útil subsequente ao da atribuição, será considerado desistente e perderá a classe e as aulas, ficando impedido de concorrer à nova atribuição no decorrer do ano.
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§ 2º. A atribuição de classes e/ou aulas durante o ano, exceto no que se refere à Educação de Jovens e Adultos, ocorrerá somente em caráter excepcional, motivado por força de lei, a ser decidido
pelo Departamento Municipal de Educação.
§ 3º. Na impossibilidade de presença na atribuição de classes e/ou aulas o Diretor de Escola deverá
indicar um representante, sob pena de responsabilidade pela não atribuição da classe e/ou aulas da
unidade escolar de ensino.
Art. 22. As classes e/ou aulas a serem atribuídas, deverão constar em documento padrão, devidamente preenchido e assinado pelo professor e pelo Diretor da unidade escolar, em 2 (duas) vias, nele
constando o visto confere dos responsáveis pela Atribuição.
TÍTULO XI
DA SUBSTITUIÇÃO
Art. 23. Para as classes e/ou aulas cujos professores apresentem impedimentos legais e temporários, observados os requisitos legais, haverá substituição durante o impedimento legal e temporário
dos docentes, conforme previsto no artigo 20, § 2º da Lei Municipal nº 711/2002 e artigo 2° deste
decreto.
§ 1º. O candidato aprovado no Processo Seletivo, para contratação temporária, será desclassificado
se declinar da escolha no ato da atribuição.
I – Se por qualquer motivo não previsto neste decreto, o docente desistir do período atribuído ou
tiver sua atribuição anulada, em decorrência de atos irregulares, por parte do interessado, ficará
impedido de participar de nova atribuição, durante o ano em que ocorreu a desistência, inclusive,
para ministrar aulas eventuais.
§ 2º. As classes e/ou aulas em substituição, somente poderão ser atribuídas a docente que venha
efetivamente assumi-las e/ou ministrá-las, sendo, expressamente, vedada a atribuição de substituições sequenciais.
§ 3º. O docente que tiver atribuída classes e/ou aulas em substituição, perderá automaticamente a
atribuição efetivada, em caso de retorno do titular da classe e/ou aulas, retornando, se for o caso,
para sua função de origem.
TÍTULO XII
DA SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL
Art. 24. Encerrado o processo inicial, poderá ser aberta a inscrição do Processo Seletivo, para o cadastramento de docentes e candidatos à contratação temporária, a fim de participarem do processo
de atribuição no decorrer do ano letivo, conforme previsto no artigo 20 da Lei Municipal nº 711/2002
e Lei Municipal 1.132/2009.
§ 1º. O período de cadastramento poderá ser reaberto, a qualquer tempo, no decorrer do ano letivo, para atender a ocasionais necessidades das unidades escolares, da rede pública municipal de
ensino.
§ 2º. Os docentes e candidatos cadastrados nos termos deste artigo serão classificados de acordo
com a pontuação obtida na prova, dentro do campo de atuação, sem prejuízo da análise de outros
elementos previstos no Edital do Processo Seletivo.
Art. 25. O candidato será chamado seguindo a classificação geral do Processo Seletivo, de acordo
com o campo de atuação.
§ 1º. Dado o caráter emergencial da substituição eventual, o candidato deverá dar a resposta no
momento do chamamento.
§ 2º. Não sendo localizado o candidato, ou em não havendo interesse, por parte do docente, o Diretor
de unidade escolar seguirá a classificação geral.
§ 3º. É reservado ao Diretor de unidade escolar, o direito de atribuir eventualmente, classes e/ou
aulas ao primeiro candidato que se dispuser a atender à solicitação.
§ 4º. A cada nova substituição eventual, o Diretor de unidade escolar reiniciará a chamada, reportando-se ao início da classificação geral.
TÍTULO XIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 26. A atribuição de classes e/ou aulas poderá ser realizada por procuração para fins específicos
a terceiros, exceto nas hipóteses vedadas por este Decreto.
Parágrafo único. A procuração deverá ser apresentada em via original ou cópia autenticada, com
reconhecimento de firma, ficando retida no ato da atribuição.
Art. 27. É assegurado ao docente titular de emprego, em licença maternidade ou acidente de trabalho, participar da atribuição de classes e/ou aulas, devendo assumir as classes e/ou aulas atribuídas
quando do término do afastamento.
Parágrafo único. Os docentes titulares de emprego readaptados cumprirão a jornada de trabalho do
momento da readaptação, sendo que somente receberão os benefícios constantes na legislação
vigente, quando for cessada a readaptação e na efetiva assunção do exercício nas funções originais
do cargo.
Art. 28. O docente que faltar, injustificadamente, durante 30 (trinta) dias sucessivos, computados
todos os dias da semana, será exonerado ou dispensado, ficando impedido de concorrer à nova
atribuição durante o ano letivo.
Art. 29. Para os fins do estabelecido neste decreto, consideram-se afastamentos legais, o previsto no
artigo 21 da Lei Municipal nº 711/2002 e na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).
TÍTULO XIV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 30. Para garantir a qualidade do atendimento do trabalho desenvolvido na unidade escolar, em
caso de necessidade, mediante justificativa do Diretor de unidade escolar, em caráter excepcional
e até que se perdure a necessidade, após a análise do Diretor de Divisão, e aprovação do Diretor
do Departamento Municipal de Educação, serão atribuídas Turmas de Horário Especial de Trabalho,
com horas/aulas ou classe, a serem definidas de acordo com a peculiaridade do caso.
Parágrafo Único – A movimentação, decorrente de cada atribuição, deverá ser encaminhada ao
Departamento Municipal de Educação e informada às unidades escolares, por meio de documento
oficial interno.
Art. 31. Os prazos para interposição e julgamento dos recursos, referentes ao Processo de atribuição de classes e/ou aulas serão previstos no cronograma a ser publicado pelo Departamento
Municipal de Educação.
Parágrafo único. Os recursos referentes ao Processo de atribuição de classes e/ou aulas não
terão efeito suspensivo nem retroativo.
Art. 32. Os casos omissos serão decididos pela Comissão formada pelos Diretores de Divisão
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e Diretores das unidades escolares.
Art. 33. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 12 de novembro de 2019.
ANTONIO PIASSENTINI - Prefeito Municipal
ANDRÉIA JULIANA PIRES - Diretora do Departamento Municipal de Educação
Registrado e Publicado na Prefeitura em 12/11/2019

COMISSÃO ESPECIAL ORGANIZADORA DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS
DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO/SP
GESTÃO 2020/2024

NOMINATA Nº 09
A Comissão Especial Organizadora do Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar, nomeada pelo
Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente de Alumínio, no uso de suas
atribuições conferidas pela Lei nº 1.780, de 12 de maio de 2015, faz publicar, o resultado final homologado
pelo Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente de Alumínio, após penúltima
fase do Processo de Escolha (Capacitação dos Conselheiros Tutelares Eleitos, titulares e suplentes).

Nº
01
02
03
04
05
Nº
6
10
14

CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS
TITULARES
Regina Granito de Faria
Andréia Oliveira
Evania Duarte
Claudio José
Walkíria Moisés Charlois
SUPLENTES
Prof. Andréa Camargo
Roberta Nascimento (Beta)
Psicóloga Evelyn

Os candidatos nº 7, 8, 9, 11, 12 e 13 foram eliminados com base no Art. 43, Resolução CMDHCA nº 07/2019.

Alumínio, 12 de novembro de 2019.

Bruno de Arruda Cunha
Presidente do CMDHCA e Coordenador da Comissão Especial do Processo de Escolha

Edição nº 21 - Ano X

5

6

Edição nº 21 - Ano X

Alumínio, 18 de Novembro de 2019

Portarias
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RESOLUÇÃO CMDHCA N°. 25, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
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RESOLUÇÃO CMDHCA N°. 26, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.
Dispõe sobre Homologação do Resultado do
Processo de Escolha dos Membros do Conselho
Tutelar do Município de Alumínio - SP para o
quadriênio 2020-2024.

Dispõe sobre 2ª retificação do Edital do Processo de
Escolha dos Membros do Conselho Tutelar do
Município de Alumínio - SP para o quadriênio 20202024 (Resolução nº 07 de 05 de abril de 2019).

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDHCA-Alumínio
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Alumínio s SP, no uso de suas
atribuições legais, conforme preconiza a Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, a
Resolução nº 170/2014, expedida pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
– CONANDA, e as Leis Municipais nº. 123, de 28 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 1.780 de 12
de maio de 2015, TORNA PÚBLICO a seguinte retificação ao Edital supracitado, cujas alterações
estão a seguir elencadas:

SP, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Federal nº 8.069 de 13 de Julho de 1990
– Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e suas alterações, na Lei Municipal nº. 123, de 28 de
Junho de 1994, alterada pela Lei N° 1.780 de 12 de Maio de 2015.
RESOLVE:
Art. 1º- APROVAR os trabalhos da Comissão Especial responsável pelo Processo de Escolha para
Membros do Conselho Tutelar 2020/2024, homologando a classificação final;

1. No Art. 47, ONDE SE LÊ:
Após a penúltima fase do Processo de Escolha, Capacitação dos Conselheiros (as) Tutelares Eleitos
titulares e suplentes, a Comissão Organizadora deverá divulgar a 9ª NOMINATA no dia 05/11/2019
como resultado final homologado pelo CMDHCA - Alumínio, convocando os (as) eleitos para os
procedimentos finais deste Processo de Escolha.
Conforme previsto no art. 53 da Resolução CMDHCA nº 07, de 05 de abril de 2019, LEIA-SE:

Art. 2º - Membros titulares eleitos aptos para a função:


Regina Granito de Faria;



Andréia Oliveira;



Evania Duarte;



Cláudio José;



Walkíria Moisés Charlois.

Art. 3º Suplentes eleitos aptos para a função em ordem de classificação:
Após a penúltima fase do Processo de Escolha, Capacitação dos Conselheiros (as) Tutelares Eleitos
titulares e suplentes, a Comissão Organizadora deverá divulgar a 9ª NOMINATA no dia 12/11/2019
como resultado final homologado pelo CMDHCA - Alumínio, convocando os (as) eleitos para os
procedimentos finais deste Processo de Escolha.



1ª Suplente: Profª Andréa Camargo;



2ª Suplente: Roberta Nascimento (Beta)



3ª Suplente: Psicóloga Evelyn


2. No Art. 47, Parágrafo Único, ONDE SE LÊ:
Os (as) Conselheiras (os) Tutelares Titulares eleitos e aptos para a função deverão estar totalmente
disponíveis 15 (quinze) dias antes da Posse para o período de transição com ações de
acompanhamento e observação das atividades do Conselho Tutelar em que exercerão suas
funções.

Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Alumínio, 12 de novembro de 2019.

Bruno de Arruda Cunha
Presidente CMDCA
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RESOLUÇÃO CMDHCA/ALUMÍNIO N.º 14, DE 16 DE JULHO DE 2019.

Dispõe sobre 1ª retificação do edital do
Processo de Escolha dos Membros do
Conselho Tutelar do Município de Alumínio
- SP para o quadriênio 2020-2024
2020
(Resolução nº 07 de 05 de abril de 2019).
2019)

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Alumínio s SP, no uso de suas
atribuições legais, conforme preconiza a Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente,
Adoles
a
Resolução nº 170/2014, expedida pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente –
CONANDA, e as Leis Municipais nº. 123, de 28 de junho de 1994, alterada pela Lei nº 1.780 de 12 de
maio de 2015, TORNA PÚBLICO a seguinte retificação ao Edital supracitado, cujas alterações estão a
seguir elencadas:
1. No Art. 22, § 2º, ONDE SE LÊ:
A 4ª NOMINATA com a relação dos aprovados na Prova de Conhecimentos Específicos sobre o ECA
será publicada no dia 23/07/2019, confo
conforme
rme previsto no Cronograma, sendo que os concorrentes ao
Cargo de Conselheiro (a) Tutelar, poderão interpor recurso fundamentado junto à Comissão
Organizadora, no prazo de 2 (dois) dias. A Comissão Organizadora terá até o dia 30/07/2019 para
julgar os possíveis
íveis recursos e publicar a 5ª NOMINATA.
Conforme previsto no art. 53 da Resolução CMDHCA nº 07, de 05 de abril de 2019, LEIA
LEIA-SE:
A 4ª NOMINATA com a relação dos aprovados na Prova de Conhecimentos Específicos sobre o ECA
será publicada no dia 30/07/2019
19,, conforme previsto no Cronograma, sendo que os concorrentes ao
Cargo de Conselheiro (a) Tutelar, poderão interpor recurso fundamentado junto à Comissão
Organizadora, no prazo de 2 (dois) dias. A Comissão Organizadora terá até o dia 08/08/2019 para
julgarr os possíveis recursos e publicar a 5ª NOMINATA.
2. Item ANEXO I - ONDE SE LÊ:
23.07.2019 - Publicação da 4ª NOMINATA com resultado da Prova Seletiva (conhecimento específico
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e conhecimentos básicos de informática).
24.07 a 25.07.2019 - Período para ingresso de recursos fundamentados com a relação à Prova Seletiva
(conhecimento específico sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e conhecimentos básicos de
informática).

CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO 01/2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
CONVOCAÇÃO Nº 55 - CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016
A Prefeitura Municipal de Alumínio convoca os candidatos abaixo classificados no Concurso Público nº 01/2016 a comparecer até às 16 horas do dia 25
de novembro de 2019, na Divisão de Recursos Humanos.
O não comparecimento caracteriza desistência do mesmo.
CARGO: MOTORISTA D
12º Lugar – GILSON CARLOS DE OLIVEIRA
Alumínio, 18 de novembro de 2019.
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PUBLICAÇÃO OFICIAL

114ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 11 DE Novembro DE 2019 ÀS 18:00 HORAS
PRESIDENTE: RENATINHO WATANABE
VICE-PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
SECRETÁRIOS: PROFª. MEIRE BARBOSA E BENGALA
VEREADORES PRESENTES: DR. ALEXANDRE AMARAL, BETO,
EDMO BOFETE E ENIVALDO
Ausente: Geraldo Atleta
LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO:
Anuncio
o
recebimento
das
respostas
dos
requerimentos
nºs,551,552,553,554
,555,
556,
560,
561,
562,
563,564,565,567,568,569,570,571 e 572 de 2019 que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara Municipal.
LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:
- Recebimento das emendas nºs 01, 02, 03 e 04 de 2019 ao projeto
de lei nº 30/2019 que estima a receita e fixa a despesa do município
de Alumínio para o exercício de 2020.
Requerimentos
- Requerimento nº 611/2019, de autoria do edil Geraldo Atleta , requer
voto de pesar pelo falecimento do Senhor Vanir Milanez.
- Requerimento nº 612/2019, de autoria do edil Edmo Bofete , requer
informações sobre a situação em que se encontra a Escola Municipal
Vicente Botti.
- Requerimento nº 613/2019, de autoria do edil Edmo Bofete , requer
informações sobre fios e cabos soltos na avenida Jaziel Ferreira do
Padro.
- Requerimento nº 614/2019, de autoria do edil Edmo Bofete , requer
informações sobre fios e cabos soltos na rua São Vicente.
- Requerimento nº 615/2019, de autoria do edil Edmo Bofete , requer
informações sobre fios e cabos soltos na rua Silvio Ribeiro.
- Requerimento nº 616/2019, de autoria do edil Edmo Bofete , requer
informações sobre limpeza dos banheiros na Biblioteca Municipal Antônio Pereira Ignácio e da Escola de Música Enoque da Silva.
- Requerimento nº 617/2019, de autoria do edil Edmo Bofete , requer
informações sobre quantidade de mato na rua Orlando Vieira Pinto.
- Requerimento nº 618/2019, de autoria do edil Edmo Bofete , requer
informações sobre poste de madeira com risco de queda na avenida
Jaziel Ferreira do Prado.
- Requerimento nº 619/2019, de autoria dos edis Eduardo da Delegacia e Beto , requerem voto de pesar pelo falecimento do Senhor Agnaldo Pereira dos Santos.
- Requerimento nº 620/2019, de autoria dos edis Bengala, Edu-
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LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DE DIVERSOS
- Leitura do requerimento nº 1892/2019 de autoria do deputado estadual Edmir Chedid.
ORDEM DO DIA
- Aprovada a Segunda Discussão do projeto de lei nº 30/2019 que
estima a receita e fixa a despesa do município de Alumínio para o
exercício de 2020.
- Aprovada a Emenda nº 01/2019 do projeto de lei nº 30/2019 que
estima a receita e fixa a despesa do município de Alumínio para o
exercício de 2020.
- Aprovada a Emenda nº 02/2019 do projeto de lei nº 30/2019 que
estima a receita e fixa a despesa do município de Alumínio para o
exercício de 2020.
- Aprovada a Emenda nº 03/2019 do projeto de lei nº 30/2019 que
estima a receita e fixa a despesa do município de Alumínio para o
exercício de 2020.
- Aprovada a Emenda nº 04/2019 do projeto de lei nº 30/2019 que
estima a receita e fixa a despesa do município de Alumínio para o
exercício de 2020.
- Rejeitada a Discussão única da Discussão única do projeto de lei
nº 29/2019 que dispõe sobre a estrutura organizacional da prefeitura
municipal de Alumínio e dá outras providências.
- Adiada a Discussão única do Projeto de Lei Municipal nº 06/2019-l
que “Dispõe sobre o fornecimento e instalação gratuita, pela Concessionaria de serviços de água, de válvulas de retenção de ar (eliminadores de ar), para hidrômetros a todos os imóveis comerciais e
residenciais do município de Aluminio e dá outras providencias-”.
- Aprovada a Discussão única do PROJETO DE LEI Nº 14 /2019-L
que DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO QUE ESPECIFICA.
- Adiada a Discussão única do PROJETO DE LEI Nº 15/2019-L que
INSTITUI O “DIA MUNICIPAL DA ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS”.
Aprovada a Discussão única do PROJETO DE LEI Nº 16 /2019-L que
dispõe SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO QUE
ESPECIFICA.
113ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 7ª LEGISLATURA
DE 04 DE NOVEMBRO DE 2019 ÀS 18:00 HORAS
PRESIDENTE: RENATINHO WATANABE
VICE-PRESIDENTE: EDUARDO DA DELEGACIA
SECRETÁRIOS: PROFª. MEIRE BARBOSA, GERALDO ATLETA E
BENGALA
VEREADORES PRESENTES: DR. ALEXANDRE AMARAL, BETO,
EDMO BOFETE E ENIVALDO
LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO:
- Recebimento das respostas dos requerimentos nºs 526, 527,528
,529,530,531,532,533,534, 535, 537,538,539,541, 542, 544, 545,
546,547,548, 549 e 550 de 2019 que estarão disponíveis no portal de
transparência da Câmara Municipal.
LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:
- Recebimento do REQUERIMENTO Nº 610/2019, de autoria da
Mesa, que requer concessão de Regime de Urgência Especial na tramitação do Projeto de Resolução nº 08/2019 que dispõe sobre pedido
do prefeito municipal acerca de comissão processante. O referido requerimento será apreciado na ordem do dia.
- Recebimento do PROJETO DE LEI Nº 16 /2019-L que dispõe SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO QUE ESPECIFICA.
- Recebimento do PROJETO DE LEI Nº 15/2019-L que INSTITUI
O “DIA MUNICIPAL DA ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS”.
- Recebimento da moção nº 13/2019
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LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DE DIVERSOS
- Recebimento da resposta do requerimento nº 561/2019 da direção
da Escola Honorina Rios de Carvalho Mello que estará disponível no
portal de transparência da Câmara Municipal.
Requerimentos
- Requerimento nº 573/2019, de autoria do edil Enivaldo de Jesus,
requer informações sobre contrução de centro de atividade no bairro
Areia Branca.
- Requerimento nº 574/2019, de autoria do edil Enivaldo de Jesus,
requer informações sobre recursos para guarda municipal, saúde e
defesa civil no sistema Plataforma + Brasil.
- Requerimento nº 575/2019, de autoria do edil Enivaldo de Jesus,
requer informações sobre gastos com canalização das águas pluviais
nas ruas do bairro Areia Branca.
- Requerimento nº 576/2019, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral,
requer voto de pesar pelo falecimento do Reverendíssimo Dom Ercílio
Turco.
- Requerimento nº 577/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer
informações sobre fios soltos e cabos na rua Ceciliano Machado.
- Requerimento nº 578/2019, de autoria do edil Eduardo da Delegacia,
requer informações sobre criação do banco municipal de alimentos.
- Requerimento nº 579/2019, de autoria do edil Dr. Alexandre Amaral,
requer informações voto de pesar pelo falecimento do Senhor João
Barbi Dogue, vereador da cidade de Rubinéia.
- Requerimento nº 580/2019, de autoria do edil Bengala, requer informações sobre pintura de faixa de pedestres no cruzamento das ruas
José Vicentini e Alberto Bertelli, Vila Pedágio.
- Requerimento nº 581/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer
informações sobre retorno de esgoto na rua Joaquim Coelho Pereira.
- Requerimento nº 582/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer
informações sobre degradação pavimentação asfáltica na rua Alcides
Bianco.
- Requerimento nº 583/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer
informações sobre quantidade de mato na rua dos Cambarás.
- Requerimento nº 584/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer
informações à Sabesp.
- Requerimento nº 585/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer
informações sobre degradação da pavimentação asfáltica na rua dos
Bandeirantes.
- Requerimento nº 586/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer
informações sobre quantidade de mato na rua José Jovino.
- Requerimento nº 587/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer
informações sobre degradação da pavimentação asfáltica na rua dos
Carvalhos.
- Requerimento nº 588/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer
informações sobre condições dos desfibriladores.
- Requerimento nº 589/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer
informações à Sabesp.
- Requerimento nº 590/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer
informações sobre fios e cabos soltos na rua José Vicentini.
- Requerimento nº 591/2019, de autoria do edil Edmo Bofete requer
informações sobre degradação da pavimentação asfáltica na rua dos
Jacarandás.
- Requerimento nº 592/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer
informações sobre placas de identificação de ruas.
- Requerimento nº 593/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer
informações sobre degradação da pavimentação asfáltica na rua José
Jovino.
- Requerimento nº 594/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer
informações sobre implantação de praça com quiosques, área de recreação e academia ao ar livre no bairro do Itararé.
- Requerimento nº 595/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer
informações sobre degradação de pavimentação asfáltica na rua
Lamartine de Oliveira.
- Requerimento nº 596/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer informações sobre quantidade de mato na rua Gabriel de
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Almeida.
- Requerimento nº 597/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer
informações sobre degradação de pavimentação asfáltica na rua
Rio Grande do Sul.
- Requerimento nº 598/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer
informações sobre lixeiras comunitárias na Estrada Municipal Horácio Lourenço.
- Requerimento nº 599/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer
informações sobre quantidade de mato na rua Presbítero Waldemar
Machado.
- Requerimento nº 600/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer
informações sobre lajotas que pavimentam a rua dos Jacarandás.
- Requerimento nº 601/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer
informações sobre limpeza na rua José Vicentini.
- Requerimento nº 602/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer
informações sobre tampas de esgoto na rua Álvaro de Menezes.
- Requerimento nº 603/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer
informações sobre quantidade de mato na rua Efigênia Felix de Oliveira Faustino.
- Requerimento nº 604/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer
informações sobre instalação de academia ao ar livre no bairro Alto
do Itararé.
- Requerimento nº 605/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer
informações sobre retirada de árvore próxima a junção com a rua
Marcolino Tavares.
- Requerimento nº 606/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer
informações sobre fios e cabos soltos na rua Cerqueira Cesar.
- Requerimento nº 607/2019, de autoria do edil Edmo Bofete, requer
informações sobre perfuração da pavimentação asfáltica na rua Ari
Augusto Dias.
- Requerimento nº 608/2019, de autoria dos edis Enivaldo e Geraldo
Atleta, requerem informações sobre execução da manutenção da
Estrada Municipal Dr. Irineu de Resende.
- Requerimento nº 609/2019, de autoria do edil Geraldo Atleta , requer voto de pesar pelo falecimento do Senhor Sr. Lourival Oliveira
Santos.
ORDEM DO DIA
- Aprovada a Primeira Discussão do projeto de lei nº 30/2019 que
estima a receita e fixa a despesa do município de Alumínio para o
exercício de 2020.
- Aprovada a Discussão única do Requerimento nº 610/2019
- Aprovada a Discussão única do projeto de resolução nº 08/2019
- Retirada a Primeira Discussão do projeto de lei complementar nº
01/2019 que autoriza o poder Executivo a celebrar convênio de cooperação técnica, contrato, termos aditivos e outros ajustes com o
Estado de São Paulo, Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo-ARSESP e Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo-Sabesp
- Adiada a Discussão única do projeto de lei nº 29/2019 que dispõe
sobre a estrutura organizacional da prefeitura municipal de Alumínio
e dá outras providências.
- Aprovada a Discussão única do projeto de lei nº 12/2019-L que
altera a redação dos arts. 5º e 6º da lei municipal nº 1.445, de 08 de
fevereiro de 2011, que institui vale refeição aos servidores do poder
legislativo
- Aprovada a Discussão Única do projeto de lei nº 13/2019-L que
dispõe sobre denominação de logradouro público que especifica
- Adiada a Discussão única do PROJETO DE LEI Nº 14 /2019-L
que DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO QUE ESPECIFICA.
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