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DECRETOSDECRETOS PORTARIASPORTARIAS
DECRETO Nº 2.172, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021.

Prorroga as determinações do Decreto nº 2.161/2021 que define medidas para o en-
frentamento da pandemia decorrente do coronavírus, de importância internacional.

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, no uso das atribuições 
que Ihe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alumínio, e considerando o já 
disposto na Lei Federal n° 13.979, de 6 de fevereiro 2020, Decreto Municipal nº 2058, 

de 16 de março de 2020; e

DECRETA:
Art. 1º  Fica prorrogado até o dia 19 de fevereiro as determinações do Decreto nº 
2.161 de 11 de janeiro de 2021 que define medidas para o enfrentamento da pandemia 

decorrente do coronavírus, de importância internacional:

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as dispo-
sições em contrário.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO, aos 12 de fevereiro de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

PAULO SERGIO ROMERO
Diretor do Departamento Municipal de Saúde

Registrado e Publicado na Prefeitura em 12/02/2021

DALILA BERGER ARANTES
Diretora do Departamento Municipal de Governo

EDITAL Nº 003 /2021

 HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01-2020- 
CADASTRO RESERVA NA ÁREA DA SAÚDE DE MÉDICO PLANTONISTA, ATRA-

VÉS DE ANÁLISE DE CURRÍCULOS

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, Estado de São Paulo, em vista do relató-
rio apresentado pela Comissão constituída pela Portaria nº 213/2020 de 15/12/2020, 
alterado pela Portaria nº 031/2021, de 26 de janeiro de 2021, no uso das atribuições 

legais, faz saber, a todos que virem o presente Edital ou dele tiver conhecimento, que 
HOMOLOGA o Processo Seletivo Simplificado nº 01/2020, de 23/12/2020 para Provi-

mento de cadastro reserva na área da saúde de Médico Plantonista, através de análise 
de currículos.

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 12 de fevereiro de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

PAULO SÉRGIO ROMERO
Diretor do Departamento Municipal de Saúde

Registrado e Publicado na Prefeitura em 12/02/2021

PORTARIA Nº 030/2021

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe 
são conferidas,

CONSIDERANDO a necessidade de análise da qualidade e aprovação das amostras dos produtos 
relacionados ao Pregão Presencial Registro de Preço nº 36/2020, Processo nº 62/2020 – Objeto: 

Aquisição de sacos de lixo; 
 

R E S O L V E :
Art. 1º - CONSTITUIR Comissão para avaliação de qualidade e aprovação das amostras dos 

produtos relacionados ao Pregão Presencial Registro de Preço nº 36/2020, Processo nº 62/2020 – 
Objeto: Aquisição de sacos de lixo, como segue a saber:

MEMBROS

Presidente: VANESSA PEREIRA DA SILVA
    ROSELI DE OLIVEIRA FREITAS 
    VALDIRENE APARECIDA DOS SANTOS
    MARLENE DE SOUZA TIBURCIO TISEO
    MILENA FERREIRA DA CRUZ
    JOSÉ CARLOS REIS
 
Art. 2º - O desempenho das atribuições da Comissão ora nomeada será considerado de relevante 

serviço público.
 Art. 3º - Cumpra-se. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 26 de janeiro de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração

Registrada e Publicada na Prefeitura em 26/01/2021

PORTARIA Nº 031/2021

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que são 
conferidas,

R E S O L V E :
Art. 1º- NOMEAR como presidente da Comissão Especial para acompanhar procedimentos e 
realizações de Processos simplificado através de análise de currículo, para cadastro reserva na 
área de Saúde em situações de urgência/emergência, para preenchimento de vagas na categoria 
profissional de Médico Plantonista para atendimento de situação de excepcional interesse público 
o Dr. PAULO SÉRGIO ROMERO, Diretor do Departamento Municipal de Saúde.
Art. 2º- Ficam ratificadas as demais disposições da Portaria nº 213, de 15 de dezembro de 
2020.  
Art. 3º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO,  26 de janeiro de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI 
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Prefeitura em 26/01/2021.

PORTARIA Nº 032/2021

 ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, no uso de suas atribuições 
legais,

EDITAISEDITAIS
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ExpedienteExpediente

Considerando a necessidade de organização dos serviços de saúde Municipal e de preparação dos 
serviços de vigilância e assistência à saúde para a detecção, monitoramento e resposta oportuna 

em situações que diferem do contexto epidemiológico local;
 Considerando os Decretos nº s. 2.058/2020 e 2.062/2020, o Comunicado nº SDG 14/2020 do Tri-

bunal de Contas do Estado de São Paulo e a necessidade de mais enfermeiros para enfrentamento 
da pandemia do COVID 19;

Considerando que no quadro de servidores do município de Alumínio possuí funcionário em comis-
são capacitado, pois possui o curso superior em Enfermagem e Coren;

Considerando os princípios da administração pública, no que tange a legalidade, impessoalidade, 
moralidade e eficiência, além da economicidade, enquanto perdurar as medidas de enfrentamento 

da pandemia do COVID 19,

R E S O L V E : 

Art.1º NOMEAR, para responder interinamente como Responsável Técnica-Enfermeira, a funcio-
nária em emprego em comissão de Assessor de Gabinete I, Sra.  LUCIMAR APARECIDA RITTER, 
portadora da C.T.P.S. nº. 789113 série 001-0/PR, R.G. nº 8.909.884-0 PR, C.P.F. nº. 044.186.749-

93, COREN nº 629362 enquanto perdurar o período de medidas de enfrentamento da pandemia do 
COVID 19.

Art.2º A servidora receberá como emprego em comissão de Assessor de Gabinete I.
Art. 3° Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 26 de janeiro de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal 

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA ZARANELLO
Diretor do Departamento Municipal de Administração na Saúde

Registrada e Publicada na Prefeitura em 26/01/2021

PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO FINAL DE INSCRIÇÃO
O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE da Prefeitura Municipal de Alumínio, torna pública a 
relação final dos inscritos para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO  nº 01/2020, através de 
ANÁLISE DE CURRÍCULOS para cadastro reserva na área de Saúde em situações de urgência/
emergência, para PREENCHIMENTO de VAGAS na CATEGORIA PROFISSIONAL de MÉDICO 

PLANTONISTA

PROCESSO SELETIVO 01/2020 – MÉDICO PLANTONISTA

Número da inscrição Nome                                                                Data da inscrição
01............................................André Nallin Salvador..........................................................30/12/2020
02............................................Tatiana Cristina Pereira de Oliveira  Luiz.............................01/01/2021
03............................................Layane Stefanie Gil de Almeida...........................................06/01/2021
04............................................Barbara Christie Leme Silva................................................06/01/2021
05............................................Rogéria de Paula Gomes.....................................................07/01/2021
06............................................André dos Santos Cleto........................................................10/01/2021
07............................................Mariana Pessoa Bez............................................................11/01/2021
08............................................Luana Guthimose Souza Cavalcante...................................12/01/2021
09............................................Gabriela Rodrigues da Silva.................................................13/01/2021
10............................................Marina Bottega Michel..........................................................13/01/2021
11............................................André Batista Joao...............................................................13/01/2021
12............................................Luana Salomão Maluf...........................................................13/01/2021
13............................................Carlos Alberto Brunello Guerra da Cunha............................13/01/2021
14............................................Augusto Felipe Modesto Ferreira.........................................14/01/2021
15............................................Geisa  Nascy Barros Pereira................................................14/01/2021
16............................................Fabio Bueno Netto.......................................................14/01/2021
17............................................Francine Couri.............................................................14/01/2021
18............................................Victor Ishikawa.............................................................14/01/2021
19............................................Luiz Gustavo Paulino de Oliveira.................................14/01/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO,  22 de janeiro de 2021

Dr. LUIZ CARLOS BEDA
Presidente da Comissão Especial de Processo Seletivo Simplificado

A Prefeitura Municipal de Alumínio, por meio do Departamento Municipal de Saúde, comunica a 
todos que no próximo dia 22 de fevereiro de 2021 às 10:00 horas será realizado a apresentação da 
Prestação de Contas do 3º Quadrimestre de 2020 no Auditório “Paulo Berger” da Prefeitura Munici-

pal de Alumínio, sito à Rua Engenheiro Antônio de Castro Figueiroa, 100 Vila Santa Luzia.

Devido a Pandemia, solicitamos o uso obrigatório de máscara.

Alumínio, 04 de fevereiro de 2021.

DR. PAULO SÉRGIO ROMERO
Diretor do Departamento Municipal de Saúde

01ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021 ÀS 18:00 HORAS 

PRESIDENTE: DR. PRETTI
VICE-PRESIDENTE: PAULINHO BOLA

SECRETÁRIOS: CHICO CAPOEIRA, JEAN DA ELITE E RIVERA 
VEREADORES PRESENTES: Profª. MEIRE BARBOSA, ADILSON BALDOI-

NO, DJ DELCINHO E PROF. JEDIEL DE CARVALHO 

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO:

Recebimento das respostas dos requerimentos nºs 484, 485, 486, 487, 488, 
489, 490, 491, 492, 493, 494, 495,496, 498, 499, 500,501, 502, 503, 504, 505, 
506,507,508, 509 e 510 de 2020 que estarão disponíveis no portal de transpa-
rência da Câmara.

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:

Recebimento do projeto de lei nº 01/202- L que dispõe sobre a proibição de sol-
tura, acionamento de fogos de artifício e queima de rojões e artefatos pirotécni-
cos que produzem estampido.

Recebimento do PROJETO DE LEI Nº 02/2021-L que FIXA OS SALÁRIOS 
DOS EMPREGOS EM COMISSÃO CRIADOS PELA RESOLUÇÃO Nº 
413/2021, DE 12/01/2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Conforme preceitua o regimento interno abrir-se-á um prazo de dez (10) 
dias para a Mesa manifestar-se quanto ao mérito do projeto de resolução nº 
01/2021 que altera o regimento interno, após o projeto será recebido em expe-
diente e incluídos na ordem do dia. 

Recebimento do projeto de resolução nº 02/2021 que dispõe sobre criação de 
comissão especial de estudos
Recebimento do projeto de resolução nº 03/2021 que dispõe sobre criação de 

comissão especial de estudos
Recebimento do projeto de resolução nº 04/2021 que dispõe sobre criação 
de comissão especial de estudos
Recebimento do projeto de resolução nº 05/2021 que dispõe sobre criação 

PROSESSOS SELETIVOSPROSESSOS SELETIVOS

AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICA

PUBLICAÇÕES OFICIAISPUBLICAÇÕES OFICIAIS
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de comissão especial de estudos
Recebimento do projeto de resolução nº 07/2021 que dispõe sobre criação de 
comissão especial de estudos
Recebimento da moção de aplauso nº 01/2021 ao Dr. André Cleto. 
Recebimento da moção de aplauso nº 02/2021 pelos 15 anos de sacerdócio do 
Padre Eduardo. Recebimento da moção nº 03/2021 de repúdio à Sabesp pelos 
péssimos serviçosprestados pela Sabesp e seus terceirizados.

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:

Requerimentos

Requerimento nº 01 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer voto de 
pesar pelo falecimento do Senhor José Parra Fernandes.
Requerimento nº 02 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informa-
ções sobre pavimentação asfáltica na Rua Geraldo Sarti.
Requerimento nº 03/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações 
sobre degradação da pavimentação asfáltica na Rua Paulo Dias.
Requerimento nº 04/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações 
sobre a limpeza e capinagem nas calçadas e ruas do município.
Requerimento nº 05/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações 
sobre instalação de água em toda extensão da Rua Geraldo Sarti, no Bairro 
Briquituba.
Requerimento nº 06/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações 
sobre pavimentação das ruas do bairro Areia Branca.
Requerimento nº 07/2021, de autoria do edil Dr. Pretti, requer informações so-
bre limpeza e roçada nas ruas Maximiliano Saldanha e Rua Ceará, e a limpeza 
do córrego na Avenida Jesiel Ferreira do Prado.
Requerimento nº 08/2021, de autoria do edil Dr. Pretti, requer informações so-
bre patrolamento e cascalhamento da estrada de acesso do Bairro Oncinha.
Requerimento nº 09/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações 
sobre limpeza do Tancão e da aréa de lazer no Bairro Alto do Itararé.
Requerimento nº 10/2021, de autoria do edil Adilson Baldoino, requer informa-
ções sobre a notificação dos proprietários e a limpeza dos terrenos não edifica-
dos.
Requerimento nº 11/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações 
sobre a notificação dos proprietários e a limpeza dos terrenos não edificados.
Requerimento nº 12/2021, de autoria do edil Dr. Pretti, requer informações 
sobre instalação de academia ao ar livre no bairro Vila Alpha.
Requerimento nº 13/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações 
sobre limpeza e manutenção da iluminação no escadão que liga as Ruas Mo-
desto Cerioni e Honorina Rios de Carvalho Mello.
Requerimento nº 15/2021, de autoria do edil Adilson Baldoino, requer informa-
ções sobre a realização da operação cata treco.
Requerimento nº 16/2021, de autoria do edil jean da Elite, requer informações 
sobre a criação de curso pré-vestibular.
Requerimento nº 17/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, requer voto de pesar 
pelo falecimento do Senhor Lourinaldo Severino da Silva.
Requerimento nº 18/2021, de autoria do edil Adilson Baldoino, requer infor-
mações sobre a realização de obras de infraestrutura e pavimentação da Rua 
Aparecido Machado.
Requerimento nº 19/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, requer informações 
sobre a vacinação contra o covid-19.
Requerimento nº 20/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, requer informações 
sobre a estrutura da passarela substituída pela CCR ViaOeste.
Requerimento nº 21/2021, de autoria do edil Jean da Elite, requer informações 
sobre a organização  e remuneração das residências do bairro Granja Modelo.
Requerimento nº 23/2021, de autoria do edil Dj Delcinho, requer informações 
sobre contaminação do ponto de captação de água para a Sabesp.
Requerimento nº 24/2021, de autoria do edil Dj Delcinho, requer informações 
sobre as constantes reclamações da população referente aos serviços presta-
dos pela Sabesp.
Requerimento nº 25/2021, de autoria do edil Adilson Baldoino, requer voto 
de pesar pelo falecimento da Senhora Maria das Dores Cruz Ferreira.
Requerimento nº 26/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, requer informa

ções sobre implantação de atendimento médico pe-
diatra, dentista e ginecológico na unidade Básica de 
Saúde “ Alzira Moraes de Almeida”.
Requerimento nº 27/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações 
sobre manutenção periódica das escolas do município de Alumínio. 
Requerimento nº 28/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações 
sobre o plano de vacinação contra o covid-19.
Requerimento nº 29/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, requer informações 
sobre o projeto de Eco Ponto e disponibilização de caçambas.
Requerimento nº 30/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações 
sobre implantação de exames com tomógrafo computadorizado.
Requerimento nº 31/2021, de autoria do edil Jean da Elite, requer informações 
sobre a manutenção do Centro Comunitário Manoel Rodrigues de Oliveira.
Requerimento nº 32/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações 
sobre exame de audiometria.
Requerimento nº 34/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações 
sobre plano estratégico para o período de chuva.
Requerimento nº 36/2021, de autoria do edil Jean da Elite, requer informações 
sobre instalação de lombadas na Rua Divino Espírito Santo.
Requerimento nº 38/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações 
sobre os recursos para o combate ao coronavírus. 
Requerimento nº 40/2021, de autoria do edil Prof. Jediel de Carvalho, requer 
informações sobre nomeação no Departamento de Esportes.
Requerimento nº 41/2021, de autoria do edil Jean da Elite, requer informações 
sobre implantação de Centro de Lazer ao lado do Campo de Futebol “Beira 
Rio”.
Requerimento nº 44/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações 
sobre lombada na rua José Nicolau de Moraes.
Requerimento nº 45/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, requer informações 
sobre operação tapa buracos nas ruas do município.
Requerimento nº 46/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, requer informações 
sobre distribuição de medicamentos, implantação para a administração de vaci-
nas e realizar rotatividade de médicos na UBS- “Alzira Moraes de Almeida”.
Requerimento nº 47/2021, de autoria dos edis DJ Delcinho, Jean da Elite e 
Prof. Jediel, requerem convocação dos representantes da Sabesp.
Requerimento nº 48/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, requer informações 
sobre o horário dos correios.
Requerimento nº 49/2021, de autoria dos edis Prof. Jediel, Dr. Pretti, Paulinho 
Bola, Chico Capoeira e Rivera, requerem informações sobre a criação do “ Pro-
grama Frente de Trabalho Municipal para auxílio ao Desempregado”.
Requerimento nº 50/2021, de autoria da edil Profª. Meire Barbosa, requer 
informações sobre falta de medicamentos de uso contínuo, como a insulina, 
acompanhada de lancetas.
Requerimento nº 52/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, requer voto de pesar 
pelo falecimento do Senhor Hélio Custódio Monteiro. 
Requerimento nº 53/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações 
sobre a retirada da passarela da Via Oeste no bairro do Paraíso.
 Requerimento nº 54/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informa-
ções sobre recolocação de sarjetas na rua Luiz Martins..
 Requerimento nº 55/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer voto de 
pesar pelo falecimento da Sra. Eliane AP Mesquita Fernandes.
 Requerimento nº 56/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informa-
ções sobre necessidade  de implantação de uma área de lazer no Bairro Areia 
Branca. 
 Requerimento nº 57/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informa-
ções sobre necessidade  de implantação de uma área de lazer no Alto do 
Itararé.
Requerimento nº 58/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações 
sobre implantação de lombada na estrada Airton Senna.
Requerimento nº 59/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, requer informações 
sobre a aplicação de vacinas contra o covid-19.

Requerimento nº 60/2021, de autoria do edil Dr. Pretti, requer informações 
sobre implantação de calçamento na travessa da estrada Municipal Dr. 
Irineu Resende.
Requerimento nº 61/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informa
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ções sobre buracos nas calçadas da Vila Brasilina. 

Requerimento nº 62/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações 
sobre instalação de ponto com cobertura na Rua Mato Grosso, 44, Vila Pro-
gresso.
Requerimento nº 63/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações 
sobre buraco localizado na Rua João do Pulo.
Requerimento nº 64/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, requer informa-
ções sobre faltas abonadas para os servidores públicos municipais.

Indicações

Indicação nº 01/2021, de autoria do edil Profº. Jediel, solicita ao Senhor Prefei-
to Municipal que, através do Departamento competente, proceda a limpeza das 
calçadas na Rua José Jovino da Silva, no Bairro Jardim Olidel, pertencente a 
esta municipalidade. 
Indicação nº 02/2021, de autoria do edil Profº. Jediel, solicita ao Senhor Prefei-
to Municipal que, através do Departamento competente, notifique proprietário 
de área baldia na Rua Luzo de Lima, frente à Pizzaria Boa Estação, Bairro 
Granja Modelo, e, ainda, realizar urgente a limpeza de mato existente na calça-
da, nessa mesma localidade.
Indicação nº 03/2021, de autoria do edil Profº. Jediel, solicita ao Senhor Pre-
feito Municipal que, através da Secretaria competente, proceda a limpeza nas 
margens da Rua João Felipe de Souza, na Vila Ré, pertencente a esta munici-
palidade. 
Indicação nº 04/2021, de autoria do edil Profº. Jediel, solicita ao Senhor Pre-
feito Municipal que, através do Departamento competente, proceda a lim-
peza da calçada – descida sentido bairro - do Jardim Olidel, na Rua José 
Vicentine,pertencente a esta municipalidade. 
Indicação nº 05/2021, de autoria do edil Profº. Jediel, solicita ao Senhor Prefei-
to Municipal que, através do Departamento competente, proceda a limpeza das 
calçadas (ambas direções) na Rua Rio Grande do Sul, no Jardim Progresso, 
pertencente a esta municipalidade. 
Indicação nº 06/2021, de autoria do edil Profº. Jediel, solicita ao   ao Senhor 
Prefeito Municipal que, através do Departamento competente, realize,em 
CARÁTER DE URGÊNCIA, na criação do “PROGRAMA FRENTE DE TRABA-
LHO MUNICIPAL PARA AUXÍLIO AO DESEMPREGADO”, com a finalidade de 
transferência de renda para o combate ao desemprego.
Indicação nº 07/2021, de autoria do edil Profº. Jediel, solicita ao Senhor Prefei-
to Municipal que, através do Departamento competente, realize,em CARÁTER 
DE URGÊNCIA, o recapeamento asfáltico, frente às residências nºs 171 e 172, 
da Rua Paulo Dias, Vila Paulo Dias, bem como, nos demais existentes em toda 
a sua extensão.
Indicação nº 08/2021, de autoria do edil Profº. Jediel, solicita ao Senhor Pre-
feito Municipal que, através do Departamento competente, em CARÁTER DE 
URGÊNCIA, proceda capinar e realizar a limpeza do mato nas calçadas na 
Rua Antonio Dias, VilaPaulo Dias, ao redor da Escola Municipal “Comendador 
Rodovalho”, bem como, proceda notificação aos donos de terrenos baldios 
para que façam a limpeza de suas propriedades, essas também localizadas 
próximas ao local acima citado.
Indicação nº 09/2021, de autoria do edil Profº. Jediel, solicita ao Senhor Prefei-
to Municipal que, através do Departamento competente, realize,em CARÁTER 
DE URGÊNCIA, que promova estudos para a instalação de redutor de veloci-
dade (Lombada), na Vila Alpha, bairro pertencente a essa municipalidade.
Indicação nº 10/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, solicita a retirada da 
antiga passarela que foi substituída pela concessionaria CCR Via Oeste, loca-
lizada na Raposo Tavares Km 75,5, que se encontra em terreno pertencente a 
Prefeitura Municipal de Aluminio situado na Vila Paraiso.
Indicação nº 11/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita ao Senhor Pre-
feito Municipal que, através do Departamento competente, verifique a possibi-
lidade de parada de ônibus fora do ponto em situação de exceções quando se 
tratar de deficientes físicos.
Indicação nº 12/2021, de autoria do edil Adilson Baldoino, solicita ao Se-
nhor Prefeito manutenção na iluminação da viela que interliga a Rua Isalti-
no Ribeiro de Medeiros com a Rua Rosa Maria Fogaça – Vila Brasilina.

Indicação nº 13/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita ao Senhor Prefei-
to Municipal que, através do Departamento competente, verifique a possibilida-
de de agendamento de consultas por tefone nos Centros de Saúde.
Indicação nº 14/2021, de autoria do edil Jean da Elite, ao Senhor Prefeito 
Municipal que, através do Departamento competente, verifique a possibilidade 
de sinalização na Avenida José Ermírio de Moraes, antes do retorno próximo a 
Cooperativa CBA.
Indicação Nº 15/2021, de autoria do edil Prof. Jediel ,solicita ao Senhor Prefeito 
Municipal que, através do Departamento competente, proceda a limpeza, em 
caráter de URGÊNCIA, da PISTA DE CAMINHADA, às margens do “tancão”, 
bem como, de todas as calçadas do Bairro Alto do Itararé, pertencente a esta 
municipalidade
Indicação Nº 16/2021, de autoria do edil Jean da Elite ,solicita ao Senhor Pre-
feito Municipal que, através do Departamento competente, realize o conserto 
da mureta na calçada da Avenida José Ermírio de Moraes, em frente a faixa de 
pedestres na direção da “EMEI Vicenti Botti, pois está quebrada e com blocos 
soltos podendo causar acidentes (fotos anexas).
Indicação Nº 17/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, solicita Solicita roçar e 
revitalizar o Centro Comunitário do Jardim Olidel
Indicação Nº 18/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, solicita pintura, demarca-
ção para permissão de parada/estacionamento apenas de um lado e limpeza 
da via Rua Cambara, em toda extensão. 
Indicação Nº 19/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, solicita roçada, troca de 
brinquedos, limpeza e revitalização. 
Indicação Nº 20/2021 de autoria do edil Jean da Elite, indica ao Senhor Prefeito 
Municipal que, através do Departamento competente,verifique a possibilidade 
de reforço da pintura nas lombadas e faixas de pedestres da Vila Paraíso.
Indicação Nº 21/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, solicita ao Senhor Prefeito 
Municipal que, através do Departamento competente, realize, em CARÁTER 
DE URGÊNCIA, o aumento do efetivo – mais horários – no transporte coletivo 
urbano, para os dias 17 e 24 de janeiro, em função da aplicação do exame 
nacional do ENEM.
Indicação Nº 22/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita ao Senhor Pre-
feito Municipal que, através do Departamento competente, verifique a possibi-
lidade de reforço da pintura nas lombadas da Rua Lamartine de Oliveira – Vila 
Pedágio.
Indicação Nº 23/2021, de autoria do edil Prof. jediel, solicita ao Senhor Prefeito 
Municipal que, através do Departamento competente, proceda, em CARÁTER 
DE URGÊNCIA, a pavimentação asfáltica, na Rua Aline Silva Dantas, rua que 
interliga o Jardim Alvorada com a Vila Pedágio.
Indicação Nº 24/2021, de autoria do edil Prof.Jediel, solicita ao Senhor Prefeito 
Municipal que, através do Departamento competente, proceda, em CARÁTER 
DE URGÊNCIA, instalação de iluminação pública completa, na Rua Aline Silva 
Dantas, rua que interliga o Jardim Alvorada com a Vila Pedágio.
Indicação Nº 25/2021, de autoria do edil Prof.Jediel, solicita ao Senhor Prefeito 
Municipal que, através do Departamento competente, proceda, em CARÁTER 
DE URGÊNCIA, capinar e proceder a limpeza da alta vegetação existente ao 
logo das margens da Estrada Municipal “Avenida Jasiel Ferreira do Prado” e 
realizar a troca das placas com o nome correto da avenida, Bairro Itararé.
Indicação Nº 26/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita ao Senhor Pre-
feito Municipal que realize a limpeza do Campo de Futebol “Tarcísio Marinho de 
Alcântara” - Vila Paraíso.
Indicação Nº 27/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita ao Senhor Pre-
feito Municipal realize sinalização de trânsito para redução de velocidade de 
veículos nas Ruas João Guimarães(Rua do Centro Comunitário), Vereador Ar-
lindo Taraborelli, Luzo de Lima e José Pires de Arruda no Bairro Granja Modelo.
Indicação Nº 28/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, solicita ao Senhor Prefei-
to Municipal sinalização adequada para idoso e cadeirante.
Indicação Nº 29/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita ao Senhor 
Prefeito Municipal realize recolhimento de entulho na Rua Waldemar Machado, 
Vila Santa Luzia, próximo ao Cemitério Municipal.
Indicação Nº 33/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, solicita ao Senhor Prefeito 

Municipal pavimentação asfáltica do Bairro Areia Branca, unindo o térmi-
no do asfalto da Fazenda Gir com a via principal do bairro, nos percursos 
realizados pelo transporte coletivo municipal,bem como, todo o contorno da 



Alumínio, 07 de Janeiro de 2021    ANO XII - EDIÇÃO Nº 03

5
“ferradura”.
Indicação Nº 34/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, solicita ao Senhor Prefeito 
Municipal a interligação de toda a extensão da iluminação pública do Bairro Alto 
do Itararé até o Bairro Areia Branca.

Indicação Nº 35/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita ao Senhor Pre-
feito Municipal que realize recolhimento dos tijolos que estão todos espalhados 
pela Praça "Expedito Alcântara Melo” na Villa Alpha e que seja verificado o 
escoamento da água, pois mesmo com chuvas de menor intensidade o parqui-
nho fica alagado.
Indicação Nº 36/2021, de autoria do edil Prof. Jediel,  solicita ao Senhor Pre-
feito Municipal para que realize a limpeza da vegetação existente ao redor das 
placas de sinalização e realizar a troca das placas danificadas ao longo da 
Avenida Jasiel Ferreira do Prado, desde seu início na Avenida Santiago até o 
Bairro Alto do Itararé.
Indicação Nº 37/2021 de autoria do edil Prof. Jediel,  solicita a limpeza geral da 
vegetação alta, a troca de todos os brinquedos (por novos) e a substituição da 
estrutura fechada, destinada para brincadeiras com areia da Escola Municipal 
“João de Almeida”, no Bairro Itararé, no espaço dedicado para a realização de 
atividades com as crianças em área livre (parquinho).
Indicação Nº 38/2021 de autoria do edil DJ Delcinho,  Solicita revitalização com 
roçada e pintura “Campo de Malha” situado à rua Silvio Ribeiro No 157 e inter-
secção com a Rua Alameda dos Pinheiros No 70. 
Indicação Nº 39/2021 de autoria do edil DJ Delcinho,  Solicita um ponto de ôni-
bus, com cobertura, na Rua Ismael Rodrigues Juiz, Bairro Colibri.
Indicação Nº 40/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita recolhimento dos 
“brinquedos e quiosque” do parquinho ao Campo de Futebol “Tarcísio Marinho 
de Alcântara” conhecido como “Beira Rio” na Vila Paraíso. Pois, os itens estão 
todos quebrados e com pregos amostras apresentando riscos de acidentes.
Indicação Nº 41/2021, de autoria do edil Dr. Pretti, solicita a colocação de tam-
pa de concreto no bueiro existente na Rua Maximiliano Saldanha, próximo ao 
nº 811– Bairro Itararé.
Indicação Nº 41/2021, de autoria do edil Dr. Pretti, solicita a colocação de tam-
pa de concreto no bueiro existente na Rua Maximiliano Saldanha, próximo ao 
nº 811– Bairro Itararé.
Indicação Nº 41/2021, de autoria do edil Dr. Pretti, solicita a colocação de tam-
pa de concreto no bueiro existente na Rua Maximiliano Saldanha, próximo ao 
nº 811– Bairro Itararé.
Indicação Nº 42/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, solicita a compra direta 
das vacinas, desenvolvida pelo laboratório Sinovac em parceria com Instituto 
Butantan, para toda a comunidade aluminense, caso o Ministério da Saúde não 
confirme a compra das 54 milhões de doses adicionais.
Indicação Nº 43/2021, de autoria do edil Dr. Pretti, solicita substituição dos brin-
quedos existentes na Praça Oasis do Irema, localizada no bairro Irema.
                                          

ORDEM DO DIA
Não houve projetos inscritos

02ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021 ÀS 18:00 HORAS 

PRESIDENTE: DR. PRETTI
VICE-PRESIDENTE: PAULINHO BOLA

SECRETÁRIOS: JEAN DA ELITE E RIVERA 
VEREADORES PRESENTES: Profª. MEIRE BARBOSA, ADILSON BALDOI-

NO, DJ DELCINHO E PROF. JEDIEL DE CARVALHO 
Vereador Ausente: Chico Capoeira

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO:
Recebimento do projeto de lei nº 01/2021 que dispõe sobre denominação de 
logradouro público que especifica
Recebimento do projeto de lei nº 02/2021 que altera e acrescenta dispositi
vos na lei nº 67/93 e dá outras providências.
Recebimento do veto total nº 01/2021 ao autógrafo nº 2148/2020-projeto de 
lei nº 20/2020-L

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:
Recebimento do Projeto de Resolução Nº 9/2021 que dispõe sobre a criação 
de comissão especial de estudos

Recebimento do Projeto de Resolução Nº 10/2021 que dispõe sobre a criação 
de comissão especial de estudos

Recebimento da moção de aplausos nº 04/2021 à Igreja Presbiteriana Indepen-
dente, pelos 49 anos de organização em Alumínio.

Recebimento do projeto de resolução nº 01/2021 que dispõe sobre alteração 
no regimento interno.

Recebimento do projeto de lei nº 05/2021-L que dispõe sobre denominação de 
logradouro público que específica

Requerimentos

Requerimento nº 66 /2021, de autoria do edil Adilson Baldoino, requer informa-
ções sobre divulgação dos falecimentos no site oficial da Prefeitura.
Requerimento nº 67 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informa-
ções sobre conservação na rua Almeirando Sever Miranda.

Requerimento nº 68 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informa-
ções sobre roçada e limpeza da estrada Aurora Coelho Cerioni.

Requerimento nº 69 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informa-
ções sobre a falta de iluminação nas ruas Julieta Tavares e Benedito Hamilton 
Cerione.

Requerimento nº 70 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informa-
ções sobre falta de limpeza nas calçadas da rua Espirito Santos com a Santa 
Catarina.

Requerimento nº 71 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informa-
ções sobre roçada e limpeza na Rua Profº. Joaquim Pereira Coelho.

Requerimento nº 72 /2021, de autoria do edil Adilson Baldoino, requer informa-
ções sobre a calçada no entorno do imóvel localizado na Rua Paulo Dias.
Requerimento nº 73 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informa-
ções sobre roçada e limpeza na Rua ênio Fabiani.

Requerimento nº 73 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informa-
ções sobre roçada e limpeza na Rua ênio Fabiani
Requerimento nº 74 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer voto de 
pesar pelo falecimento do Senhor Gilberto Fortes da Silva.
Requerimento nº 75 /2021, de autoria do edil Jean da Elite, requer informações 
sobre instalação de luminárias na Ruas São  Vicente e Rua Mariana.
Requerimento nº 76 /2021, de autoria do edil Jean da Elite, requer voto de 
pesar pelo falecimento da Senhora Maria José Mosso.
Requerimento nº 77 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informa-
ções sobre implantação de “ecoponto” no município.
Requerimento nº 78 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer voto de 
pesar pelo falecimento do Senhor Amado Pistilli.
Requerimento nº 79 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informa-
ções sobre o valor da dívida ativa.
Requerimento nº 80 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informa-
ções sobre bueiro entupido na rua Julieta de Castro.
Requerimento nº 81 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informa-
ções sobre a falta de um ponto de ônibus na rua Paulo Dias, na altura do 

número 311.
Requerimento nº 82 /2021, de autoria do edil Profº. Jediel, requer informa-
ções sobre corredor aberto pela Sabesp, na rua Divino Espírito Santo.
Requerimento nº 83 /2021, de autoria do edil Adilson Baldoino, requer 
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informações sobre inclusão do município no projeto “ 

100% Esporte para Todos”.
Requerimento nº 84 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informa-
ções sobre manutenção das calçadas do município.
Requerimento nº 85 /2021, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações 
sobre fios e cabos soltos nos postes do município.
Requerimento nº 87 /2021, de autoria do edil Prof. Jediel, requer informações 
sobre o COE.

Indicações

Indicação nº 45/2021, de autoria do edil Rivera, solicita a pintura e sinalização 
da lombada existente na Rua Eugênio Miller, próximo ao número 280.
Indicação nº 46/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, solicita troca de banco 
pertencente a praça Antônio Carlos Figueroa.
Indicação Nº 47/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, solicita passar a máquina 
e colocar cascalho ou implantar bloquetes sextavados, na Rua Elza Bernarva, 
logradouro que se localiza a Chácara Santa Clara, 324., Bairro GRAÚNA.
Indicação Nº 48/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, solicita  a desobstrução 
urgente da boca de lobo localizada na rua Eugênio Miller, ao lado do nº 04, no 
Bairro Alto do Itararé – ao lado do Mercadinho.
Indicação Nº 49/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, solicita a ampliação do 
atendimento clínico – para dois dias na semana - na UBS “Alzira Moraes de 
Almeida”, no Bairro Itararé.
Indicação Nº 50/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, solicita a instalação de 
placa indicativa de lombada e a pintura da sinalização no pavimento (chão) da 
lombada existente e localizada na Rua Eugênio Muller – em frete ao número 
200, no Bairro Alto do Itararé.
Indicação Nº 52/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, solicita a pintura na guia, 
com sinalização também de placas de “PROIBIDO ESTACIONAR”, na Rua 
José Nicolau de Moraes, Bairro Itararé – logo após a residência de nº 262.
Indicação Nº 53/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, solicita a instalação de 
diversas placas de “Proibido Jogar lixo”, bem como, placas de conscientização 
“Preserve este local” – “Respeite a Natureza”, ao redor do “tancão”, no Bairro 
Alto do Itararé. 
Indicação Nº 54/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, solicita a limpeza geral de 
toda a vegetação alta dos bairros Vila Paraíso e Vila Ré.
Indicação Nº 55/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, solicita a pavimentação 
das ruas da Vila FEPASA, com o assentamento de bloquetes sextavados.
Indicação Nº 56/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, solicita a limpeza da ve-
getação (corte do mato) da Avenida Ayrton Senna da Silva, compreendendo o 
Bairro Irema até o Bairro Sinindú.
Indicação Nº 57/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, solicita a pavimentação 
com bloquetes sextavados, bem como, uma rede de drenagem de água pluvial 
na Rua Maria da Silva Pereira, no Bairro Oncinha. 

Indicação Nº 58/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, solicita a conclusão dos 
trabalhos da rede de drenagem de água pluvial na Rua Dair Pires de Campos, 
no Bairro areia Branca.
 Indicação Nº 59/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, solicita a troca da ilumina-
ção pública atual, por luminárias com LED, contendo, Braço, Luminária de po-
tência de 200 watts, reator e base de relé Fotoelétrico, as quais serão utilizadas 
para a modernização da iluminação pública do município.

ORDEM DO DIA

Aprovada a Discussão única do projeto de lei nº 01/2021-L que dispõe sobre 
a proibição de soltura, acionamento de fogos de artifício e queima de rojões e 
artefatos pirotécnicos que produzem estampido.

Aprovada a Discussão única do PROJETO DE LEI Nº 02/2021-L que FIXA 
OS SALÁRIOS DOS EMPREGOS EM COMISSÃO CRIADOS PELA RE-
SOLUÇÃO Nº 413/2021, DE 12/01/2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Aprovada a Discussão única do projeto de resolução nº 02/2021 que dispõe 
sobre criação de comissão especial de estudos

Aprovada a Discussão única do projeto de resolução nº 03/2021 que dispõe 
sobre criação de comissão especial de estudos

Aprovada a Discussão única do projeto de resolução nº 04/2021 que dispõe 
sobre criação de comissão especial de estudos

Aprovada a Discussão única do projeto de resolução nº 05/2021 que dispõe 
sobre criação de comissão especial de estudos

Aprovada a Discussão única do projeto de resolução nº 07/2021 que dispõe 
sobre criação de 

comissão especial de estudos

Aprovada a Discussão única da Moção de Aplauso nº 01/2021

Aprovada a Discussão única da Moção de Aplauso nº 02/2021

Aprovada a Discussão única da Moção de Repúdio nº 03/2021

03ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 15 DE FEVEREIRO DE 2021 ÀS 18:00 HORAS 

PRESIDENTE: DR. PRETTI
VICE-PRESIDENTE: PAULINHO BOLA

SECRETÁRIOS: JEAN DA ELITE E RIVERA 
VEREADORES PRESENTES: Profª. MEIRE BARBOSA, ADILSON BALDOI-

NO, DJ DELCINHO E PROF. JEDIEL DE CARVALHO 
Vereador Ausente: Chico Capoeira

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:

Recebimento da MOÇÃO DE APLAUSOS ao Senhor Marck Jones, conhecido 
como “Biju”.

Requerimentos

Requerimento nº 88 /2021, de autoria do edil Adilson Baldoino, requer infor-
mações sobre roçada e limpeza do "Centro Esportivo João Gomes de Paula” 
(conhecido por Campo do Jardim Olidel).
Requerimento nº 89 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informa-
ções sobre operação tapa buracos na rua Amazonas.
Requerimento nº 89 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informa-
ções sobre operação tapa buracos na rua Amazonas.
Requerimento nº 90 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informa-
ções sobre operação tapa buraco na rua Bom Pastor.
Requerimento nº 91 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informa-
ções sobre poda de árvore na Rua Rio Grande do Sul, 341.
Requerimento nº 92 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informa-
ções sobre bueiro entupido na rua Bandeirantes.
Requerimento nº 93 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informa-
ções sobre manutenção das etsradas de terra na Rua Ermírio Coan.
Requerimento nº 95 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informa-
ções sobre sinal de internet no bairro do Figueiras.
Requerimento nº 96 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informa-
ções sobre manutenção na Rua Eva da Conceição Roberto.
Requerimento nº 97 /2021, de autoria do edil Jean da Elite, requer informações 
sobre inscrição do município no projeto “Academia ao Ar Livre”.
Requerimento nº 98 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informa-

ções sobre emenda impositiva para manutenção dos prédios da saúde.
Requerimento nº 99 /2021, de autoria do edil Adilson Baldoino, requer in-
formações sobre formalização do convênio do Programa Novas Vicinais do 
Governo do Estado de São Paulo.
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Requerimento nº 100 /2021, de autoria do edil Jean da Elite, requer informa-
ções sobre projeto de melhoria da rede pluvial da Estrada Municipal Vereador 
Hélio Wanderley Neto.
Requerimento nº 101 /2021, de autoria do edil Prof. Jediel de Carvalho, requer 
informações sobre equipamentos de locomoção.
Requerimento nº 102 /2021, de autoria da edil Profª. Meire Barbosa, requer 
informações sobre implantação de lomabadas no bairro Vila Alpha.
Requerimento nº 103 /2021, de autoria da edil Profª. Meire Barbosa, requer 
informações sobre implantação de lomabadas na Estrada de Servidão de Pas-
sagem.
Requerimento nº 104 /2021, de autoria da edil Profª. Meire Barbosa, requer 
informações sobre reparos nas muretas da sede da Associação de Amigos de 
Bairro do Jardim Progresso.

Indicações

Indicação Nº 60/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita roçada e limpeza 
nas 3 vielas principais do Bairro Granja Modelo, sendo duas dela que ligam a 
Rua Vereador Arlindo Taraborelli com a Rua José Pires de Arruda e a outra que 
a liga com a Rua João Guimarães, pois o mato está muito crescido, conforme 
fotos anexas, atrapalhando a passagem de pedestres e acarretando no surgi-
mento de insetos.
Indicação Nº 61/2021, de autoria do edil Adilson Baldoino, solicita implantação 
de placas de sinalização pedindo “CUIDADO CICLISTAS AO LONGO DA VIA”, 
de acordo com as normas legais, na extensão da Estrada Jasiel do Prado 
Ferreira. 

Indicação Nº 62/2021, de autoria  do edil Adilson Baldoino, solicita implantação 
de placas de sinalização pedindo “CUIDADO CICLISTAS AO LONGO DA VIA”, 
de acordo com as normas legais, na extensão da Estrada Municipal Doutor 
Irineu de Resende, Estrada Municipal Hélio Wanderley Netto e a Estrada Muni-
cipal Horácio Lourenço.

Indicação Nº 63/2021, de autoria  do edil Jean da Elite, realize limpeza dos 
bueiros na Rua Porto Seguro, na Vila Paraíso, pois conforme fotos anexas, 
entupiram após a roçada realizada no bairro e devido à chuva estão transbor-
dando.
Indicação Nº 64/2021, de autoria  do edil Profº. Jediel, solicita a construção de 
pista de ciclismo ao longo da Avenida Senador José Ermírio de Moraes, com 
início e término, às margens da Rodovia Raposo Tavares, com retorno no ponto 
de ônibus da “Cometa” e,  realizando seu contorno na Praça Ramos de Azeve-
do, na Vila Industrial.

Indicação Nº 65/2021, de autoria  do edil Profº. Jediel,solicita a ampliação da 
galeria pluvial na rua Paulo Dias, no trecho próximo ao cruzamento com a rua 
João Isidoro, na Vila Paulo Dias, com vazão de escoamento até o Córrego dos 
Bugres.

Indicação Nº 66/2021, de autoria do edil Profº. Jediel,solicita o desassoreamen-
to e aumento do leito do tancão, bem como, o mesmo procedimento do lago 
que fica abaixo, e ainda, desassorear a “cachoeira” do tancão, a pedido dos 
moradores do Bairro Alto do Itararé.

Indicação Nº 67/2021, de autoria do edil Profº. Jediel, solicita a limpeza fre-
quente dos ônibus do transporte coletivo municipal.
Indicação Nº 68/2021, de autoria do edil Profº. Jediel, solicita a substituição de 
lâmpada queimada em poste de iluminação pública localizado no início da Rua 
Eugênio Miller, mais precisamente, no terceiro poste à esquerda, no Bairro Alto 
do Itararé.
Indicação Nº 69/2021, de autoria do edil Profº. Jediel, solicita, rastelar o mato, 
ou seja, realizar a limpeza com rastelo de todos os locais onde foram feitos o 
corte de mato nos bairros e ruas da cidade.
Indicação Nº 70/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, solicita roçada/limpe-
za/acero/revitalização Área Verde Vila Pedágio
Indicação Nº 71/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, solicita aplicação 
de placas “Proibido descartar móveis, utensílios em desuso, entulho, bem 

como lixo, mencionando a lei municipal”.
Indicação Nº 72/2021, de autoria do edil DJ Delcinho ,solicita a implantação 
de cobertura interligando a quadra de esportes – seguindo o percurso da 
escada – até o prédio da cozinha, na E.M. “Professora Isaura Kruger”, na Vila 
Industrial.
Indicação Nº 73/2021, de autoria do edil Profº Jediel, solicita ampliação do 
diâmetro das galerias da rede pluvial existente na Estrada Municipal Vereador 
Hélio Wanderley Neto, no Bairro Granja Modelo.

Leitura do Expediente Recebido de Diversos

Recebimento da resposta da Sabesp ao requerimento nº 24/2021 que estará 
disponível no portal de transparência da Câmara Municipal.
                                             

ORDEM DO DIA

Aprovada a Discussão única do veto total nº 01/2021 ao autógrafo nº 
2148/2020-projeto de lei nº 20/2020-L
Aprovada a Discussão única do projeto de lei nº 01/2021 que dispõe sobre 
denominação de logradouro público que especifica
Aprovada a Discussão Única do projeto de lei nº 05/2021-L que dispõe sobre 
denominação de logradouro público que específica
Aprovada a Primeira Discussão do projeto de lei nº 02/2021 que altera e 
acrescenta dispositivos na lei nº 67/93 e dá outras providências.
Adiada a Discussão única do projeto de resolução nº 01/2021 que dispõe 
sobre alteração no regimento interno.
Aprovada a Discussão única do Projeto de Resolução Nº 9/2021 que dispõe 
sobre a criação de comissão especial de estudos
Aprovada a Discussão única do Projeto de Resolução Nº 10/2021 que dispõe 
sobre a criação de comissão especial de estudos
Aprovada a Discussão única da moção de aplausos nº 04/2021

PARTICIPE DAS SESSÕES – TODAS AS SEGUNDAS ÀS 18 HORAS!
Rua Hamilton Moratti, 10 - Vila Santa Luzia 
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