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DECRETOSDECRETOS
D E C R E T O  Nº  2.166 DE 27 DE JANEIRO DE 2021

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DO QUADRO DE MEMBROS DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA PARA O NOVO CORONAVIRUS (COE-
-Ncov) CONSTANTE DO DECRETO Nº 2.059 DE 16/03/2020  

  O PREFEITO DE ALUMÍNIO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alumínio;   
 

D E C R E T A: 
Art. 1º Fica alterado o quadro de membros titulares e suplentes do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública para o novo Coronavirus (COE-Ncov), instituí-

do pelo Decreto nº 2.059, de 16 de março de 2020, que passa a ter a seguinte constituição: 

INSTITUIÇÃO/ÀREAS TÉCNICAS TITULAR SUPLENTE
Diretor do Departamento Municipal de Saúde
Diretor Administrativo do Departamento Municipal de Saúde
Pronto Atendimento 
Vigilância Epidemiológica
Vigilância Sanitária
Atenção Básica
Assessoria de Imprensa
Departamento de Governo
Departamento de Educação

Dr. Paulo S. Romero
Carlos Alberto de Oliveira Zaranello
Lucimar Aparecida Ritter
Clarissa de Oliveira Santos 
Giuliano Clerice Benito Bartoletti de Oliveira 
Fernanda Chanes Martins Estrada 
Marina de Souza Gomes
Dalila Berger Arantes
Angela Maria Tiseo Cleto

Regina de Fátima Moreira Nascimento
Lisete Pereira Bastos
Alesandro Marcelo da Cruz
Maria Clara Cerioni
Luiz Claudio dos Santos 
Dionísia Aparecida Mariano Lourenço 
Henrique Antonio Cardoso 
Glaúcia Gomes de Almeida
Fiorisilia Ana Maria Risi

********************************************** ********************************************* ***********************************
Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições do Decreto nº 2.059/2020.

Continuação do Decreto nº 2166/2021 fls. 02

Art. 3. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 27 de janeiro de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

PAULO SERGIO ROMERO
Diretor do Departamento Municipal de Saúde

Registrado e Publicado na Prefeitura em 27/01/2021

D E C R E T O   N° 2.169 de 29   de janeiro  de  2021

DISPÕE   SOBRE      ABERTURA   DE    CREDITO    ADICIONAL SUPLEMENTAR, AUTORIZADO PELA LEI N° 2.127, DE 24/11/2020.                                

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

D E C R E T A :

Art. 1º. Fica aberto na  Contadoria Municipal um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 879.568.82 (oitocentos  e setenta e nove  mil e quinhentos e sessenta e oito reais e 
oitenta e dois centavos) suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente: 
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ExpedienteExpediente

02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.11.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCAÇÃO

02.11.02 – FUNDEB
Atividade: 12.361.0203.2.037 – Manutenção da unidade COM Recursos do Fundeb 

Elemento de Despesa – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terc. Pessoa Juridica
Ficha n° 173....................................................................................................R$ 200.00,00

02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.11.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.11.03 – EDUCAÇÃO BASICA 
Atividade: 12.361.0203.2.019 – Manutenção da unidade  

Elemento de Despesa – 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terc. Pessoa Juridica
Ficha n°189...................................................................................................R$ 300.000,00

02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.15.00 – DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
02.15.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

Atividade: 08.244.0205.1.053 - EQUIPAMENTOS BOLSA FAMILIA 
Elemento de Despesa – 4.4.90.52.00 – Equip. Material Permanente 

Ficha n° 332.....................................................................................................R$ 33.297,96

Atividade: 08.244.0205.1.053 - EQUIPAMENTOS ASSIST.SOCIAL PBF/PAIF
Elemento de Despesa – 4.4.90.52.00 – Equip. Material Permanente 

Ficha n° 336....................................................................................................R$ 60.000,00 

Atividade: 08.244.0205.2.055 – FNAS – PROTEÇÃO  E ATENDIMENTO INTEGRAL AS 
FAMILIAS 

Elemento de Despesa – 3.3.90.39.00 – Outros Serv. De Terceiro Pessoa Juridica 
Ficha n° 315.....................................................................................................R$ 23.805.91

Atividade: 08.244.0205.2.081 – FNAS – IGD – SUAS  
Elemento de Despesa – 3.3.90.39.00 – Outros Serv. De Terceiro Pessoa Juridica 

Ficha n° 320.......................................................................................................R$ 477,39

Atividade: 08.244.025.083 SEDS- ESTADUAL PSB  
Elemento de Despesa – 3.3.90.39.00 – Outros Serv. De Terceiro Pessoa Juridica 

Ficha n° 321...................................................................................................R$   20.891,50

Atividade: 08.244.0205.2.086 – Manter Ativ. Assist.Social  Criança Feliz
Elemento de Despesa – 3.3.90.39.00 – Outros Serv. De Terceiro Pessoa Juridica 

Ficha n° 323.....................................................................................................R$ 28.924,30

02.15.00 – DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
02.15.01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Atividade: 08.243.0205.2.063 – Projetos com recursos do FMDCA  
Elemento de Despesa – 3.3.90.39.00 – Outros Serv. De Terceiro Pessoa Juridica 

Ficha n° 340..................................................................................................R$ 209.095,95
Elemento de Despesa – 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO  

Ficha n° 338..................................................................................................R$     3.075,81

TOTAL.........................................................................................................R$   879.568,82

Art. 2° O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos federal recebidos 
no exercício 2020 e não utilizados, e aplicados nas contas bancarias especifi cas totalizan-

do o valor de R$ 379.568.82(trezentos  e setenta e nove  mil e quinhentos e sessenta e 
oito reais e oitenta e dois centavos) e a diferença no valor de R$ 500.000,00 será coberto 

com recursos provenientes da redução das seguintes dotações  do orçamento vigente:

02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.11.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.11.03 – EDUCAÇÃO BÁSICA

Atividade: 12.361.0203.2.019 – Manutenção da Unidade 
Elemento de Despesa – 3.3.90.30.00 – material de consumo 

Ficha n° 183....................................................................................................R$100.000,00

Atividade: 12.365.0203.1.062 – Aquisição de Equip. e Mobiliários  
Elemento de Despesa –4.4.90.52.00 – Equip. Material Permanente  

Ficha n° 199...................................................................................................R$   50.000,00

Atividade: 12.365.0203.2.019 – Manutenção da Unidade 
Elemento de Despesa – 3.3.90.30.00 – material de consumo 

Ficha n° 185....................................................................................................R$100.000,00

Atividade: 12.361.0203.1.004 – Equipamentos e  Mobiliário 
Elemento de Despesa - 4.4.90.52.00 – Equip. Material Permanente   

Ficha n° 198....................................................................................................R$  50.000,00

02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO
02.11.00 – DEPARTAMENTO MUNICIPAL EDUCAÇÃO

02.11.02 – FUNDEB
Atividade: 12.361.0203.2.037 – Manutenção da unidade COM Recursos do Fundeb 

Elemento de Despesa – 3.3.90.30.00 – Material de Consumo 
Ficha n° 172.....................................................................................................R$ 200.00,00

TOTAL.............................................................................................................R$ 500.000,00

TOTAL GERAL .............................................................................................R$ 879.568,82

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em 29 de janeiro de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

LAVERIO RUSSO JUNIOR 
Diretor do Departamento Municipal de Finanças

Registrado e Publicado na Prefeitura em 29/01/2021

D E C R E T O   Nº 2.173 de 16 de fevereiro de  2021

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO NO ORÇAMENTO    
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE   ALUMÍNIO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pela legislação em vigor e,

 CONSIDERANDO a Situação de Emergência declarada no Município de Alumí-
nio por meio do Decreto n° 2058, de 16 de março de 2020;

CONSIDERANDO o Estado de Calamidade em todas as cidades do Estado de São Paulo, 
reconhecida pelo Governo do Estado por meio do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 

2020 e pela Assembleia Legislativa;

CONSIDERANDO o teor do Decreto nº 2.062, de 21 de março de 2020 que declara Esta-
do de Calamidade no Município de Alumínio;

 CONSIDERANDO a necessidade de assistir de forma efi ciente e efi caz a popula-
ção, que está sendo atingida pela disseminação do vírus coronavirus que se propagou de 
forma assustadora, preocupante e em ritmo acelerado no mundo e em nosso país, ainda 

incontrolável e causando vítimas fatais,  ao  nível de ser declarada pandemia pela Organi-
zação Mundial da Saúde.

 CONSIDERANDO ainda o disposto no Art. 44 da Lei 4.320, de 17 de março de 
1964, que versa sobre a abertura de crédito extraordinário.

CONSIDERANDO a primeira parcela do auxílio fi nanceiro emergencial para combate 
ao Coronavirus, repassado pelo Governo Federal de acordo com a Lei Complementar 

173/2020,

D E C R E T A :

Art. 1° Ficam abertos os créditos Extraordinários especifi cados neste Decreto, para 
atender as despesas que são necessárias  para prevenir, combater e erradicar o surto do 

coronavirus.

 §1° - Os créditos extraordinários de que trata o caput deste artigo serão abertos 
até o montante de R$  518.332,24 ( quinhentos  e  dezoito mil e trezentos e trinta e 

dois reais e vinte quatro centavos).

 §2° - Os créditos abertos por este Decreto atenderão as despesas com:
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quinhentos  e  dezoito mil e trezentos e trinta e dois reais e vinte quatro centavos).

 Aquisição de cestas básicas, produtos de higiene e limpeza e máscaras de uso prolonga-
do para as famílias em situação de vulnerabilidade social em decorrência da pandemia do 
coronavírus, avaliadas segundo critérios de concessão de benefício eventual em situação 

de calamidade pública

 § 3º- Ficam incluídas no orçamento vigente as dotações abaixo especificadas:

Continuação do Decreto nº 2.173/2021. Fls. 02

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO 
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL                              

02.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Atividade: 08.244.0205.2.135– AÇÕES DO COVID 19 NO SUAS – PORTARIA 378/2020 
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 – Material de Consumo 

vinculo 05.312.000...........................................................................................R$ 26.000,00

Atividade: 08.244.0205.2.131– AÇÕES DO COVID 19 NO SUAS – PORTARIA 369/2020 
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 – Material de Consumo

vinculo 05.312.000...........................................................................................R$ 4.850,86

Atividade: 08.244.0205.2.130– AÇÕES DO COVID 19 NO SUAS – PORTARIA 378/2020 
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 – Material de Consumo

vinculo 05.312.000............................................................................................R$ 2.456,11 

Atividade: 08.244.0205.2.131– AÇÕES DO COVID 19 NO SUAS – PORTARIA 378/2020 
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros P. Jurídica

vinculo 05.312.000.............................................................................................R$ 1.000,00

 Atividade: 08.244.0205.2.135– AÇÕES DO COVID 19 NO SUAS – PORTARIA 378/2020 
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros P. Jurídica

vinculo 05.312.000.............................................................................................R$ 1.000,00

Atividade: 08.244.0205.2.135– AÇÕES DO COVID 19 NO SUAS – PORTARIA 378/2020 
Elemento de Despesa:4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

vinculo 05.312.000............................................................................................R$ 9.000,00

Atividade: 08.244.0205.2.131– AÇÕES DO COVID 19 NO SUAS – PORTARIA 378/2020 
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente

vinculo 05.312.000............................................................................................R$ 7.000,00

Atividade: 08.244.0205.2.134– AÇÕES DO COVID 19 NO SUAS – PORTARIA 378/2020 
Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00 –Material de distribuição gratuita

vinculo 05.312.000..........................................................................................R$ 53.650,00

02.14.00  - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE                              
02.14.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PRONTO ATENDIMENTO

Atividade: 10.302.0204.2.131 – atendimento combate e erradicação do coronavirus  
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Vinculo 05.312.000.........................................................................................R$100.000,00
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros P. Jurídica

vinculo 05.312.000.........................................................................................R$150.000,00 
Elemento de Despesa: 3.3.90.32.00 –Material de distribuição gratuita

vinculo 05.312.000........................................................................................R$ 100.000,00

Continuação do Decreto nº 2.173/2021. Fls. 03

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 – Outros Serviços Terceiros P. Jurídica
vinculo 05.312.000............................................................................................R$63.325,27

TOTAL.............................................................................................................R$518.332,24
   

Art. 2º O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com os saldos dos recursos 
provenientes do auxílio financeiro emergencial concedido pelo Governo Federal através 
da Lei Complementar 173/2020, no exercício de 2020 para atendimento de despesas na 

área de saúde e  assistência social, R$  518.332,24 ( quinhentos e  dezoito mil e trezentos 
e trinta e dois reais e vinte quatro centavos).

Art. 3° O presente Decreto deverá ser encaminhado imediatamente ao Poder Legislati-
vo, para conhecimento, conforme art. 44, da Lei 4320/64.

Art. 4° Este  Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em 16 de fevereiro de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

LAVERIO RUSSO JUNIOR 
Diretor do Departamento Municipal de Finanças

Registrado e Publicado na Prefeitura em 16/02/2021 

D E C R E T O  Nº  2.176, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021

"DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS NO SISTEMA MUNICIPAL 
DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO E SUBSTITUIÇÃO DAS ATIVIDADES PEDA-
GÓGICAS PRESENCIAIS PELA MODALIDADE REMOTA (NÃO PRESENCIAIS) ATÉ 31 

DE MARÇO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro 2020, que dispõe 
sobre medidas para enfrentamento da pandemia do Coronavírus;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 2062, de 21 de março de 2020, que 
reconheceu o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, que 
instituiu o Plano São Paulo, autorizando aos municípios a adotarem medidas controladas 

de retomada das atividades, em conformidade com suas condições epidemiológicas e 
estruturais para enfrentamento da pandemia do COVID-19, e;

CONSIDERANDO que a Saúde, nos termos da CFRB art. 196, é direito de todos e dever 
do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário as ações e servi-

ços para sua promoção, proteção e recuperação;
CONSIDERANDO a necessidade de conter a disseminação da COVID-19 e garantir o 
adequado funcionamento dos serviços de saúde, tendo em vista o aumento de casos 

positivos registrados no Município de Alumínio;
CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego de medidas de prevenção, contro-
le e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação 

da doença;
CONSIDERANDO as recomendações técnicas nas áreas da Saúde Pública e Educação 
quanto às cautelas necessárias e visando à contenção da propagação do Coronavirus, 

haja vista a grande movimentação diária de pessoas na rotina escolar;

D E C R E T A :

Art. 1º Fica autorizada, até 31 de março de 2021, em caráter excepcional, no Sistema 
Municipal de Ensino, especificamente nas escolas da Rede Pública Municipal a substitui-

ção das disciplinas presenciais, na Educação Infantil e nos Anos Iniciais e finais do Ensino 
Fundamental, por atividades letivas e pedagógicas que utilizem recursos educacionais 

digitais, tecnologias de informação e comunicação ou outros meios afins, e atividades em 
regime domiciliar, conforme prevê o § 4º, do inciso IV, do art. 32, da Lei 9.394/96 - Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Continuação do Decreto nº 2.176/2021 fls. 02

Art. 2º Será de responsabilidade Departamento Municipal de Educação, a definição dos 
conteúdos a serem aplicados, das ferramentas a serem utilizadas, bem como as formas 

de avaliação e registros, para fins de funcionamento da Educação Remota nesse período.

Art. 3º As atividades educacionais desenvolvidas através do uso das tecnologias ou ativi-
dades em regime domiciliar serão consideradas e validadas como conteúdo acadêmico 

aplicado no referido período, compondo assim o total de horas estabelecido na legislação 
vigente.

Art. 4º O Departamento Municipal de Educação providenciará Calendário Escolar atuali-
zado, adequando-se as peculiaridades da situação de calamidade pública, sem reduzir o 
número de horas letivas, tendo por objetivo o cumprimento da carga horária mínima anual 
de 800 (oitocentas) horas de efetivo trabalho escolar, nos termos da legislação educacio-

nal vigente.

Art. 5º As Unidades Escolares utilizarão o sistema de progressão continuada para o perío-
do de aulas suspensas, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, 

conforme § 2º, do inciso IV, do art. 32, da Lei 9.394/96.

Art. 6º Fica determinada para esse período, sob a responsabilidade do Departamento 
Municipal de Educação a implantação de Plano de Ação de Acompanhamento dos alunos, 

contendo no mínimo:
I - Avaliação Diagnóstica para fins de verificação do nível de aprendizagem dos alunos;

II - Programas obrigatórios de estudos de recuperação para os casos de baixo rendimento 
escolar, diagnosticados através da Avaliação, constante no inciso I, deste artigo, a saber:

Reforço contínuo ao longo do ano;
Reforço paralelo de acordo com a necessidade. 

III - Programas complementares de apoio, a serem definidos.

Art. 7º O Departamento Municipal de Educação poderá organizar o ensino de forma 
diferenciada do sistema de ano anual, conforme estabelece o art. 23, da Lei 9.394/96, 
de acordo com as necessidades detectadas a partir da avaliação aplicada em todas 
as Unidades Escolares que integram a rede pública do Sistema Municipal de Ensino, 

sempre que o processo de aprendizagem assim o recomendar.
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Art. 8º O Departamento Municipal de Educação estará convocando os professores da 

rede municipal de ensino, de maneira escalonada, para planejamento e organização do 
espaço escolar para retorno das aulas presenciais de acordo com os protocolos sanitários 

do Plano São Paulo.

Art. 9º Neste período em que ocorrerá a suspensão das aulas presenciais e o desenvol-
vimento da educação à distância, fica autorizado a concessão de kits de merendas para 
os alunos da Rede Municipal de Ensino, considerando a alimentação uma extensão do 

processo de aprendizagem.

Continuação do Decreto nº 2.176/2021 fls. 03

Art. 10 Ficam suspensas as aulas presenciais até 31 de março de 2021, em caráter 
excepcional, da Classe Descentralizada da ETEC de São Roque, localizada em prédio 

público, na Avenida Senador José Ermírio de Moraes, nº 798, Vila Santa Luzia, município 
de Alumínio, devendo a instituição se organizar para a substituição das disciplinas pre-

senciais por atividades letivas e pedagógicas que utilizem recursos educacionais digitais, 
tecnologias de informação e comunicação ou outros meios afins, e atividades em regime 
domiciliar, conforme prevê o § 4º, do inciso IV, do art. 32, da Lei 9.394/96 - Lei de Diretri-

zes e Bases da Educação Nacional.  

Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 
em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, em  24 de fevereiro de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

PAULO SERGIO ROMERO
Diretor do Departamento Municipal de Saúde e Presidente do COE

ANGELA MARIA TISEO CLETO
Diretora do Departamento Municipal de Educação

Registrado e Publicado na Prefeitura em  24  de fevereiro de 2021

AUTO DE EMBARGO Nº 001/2021

O Departamento Municipal de Planejamento e Obras, da Prefeitura Municipal de Alumínio, 
torna público que se encontra embargada a obra em um terreno localizado à Rua Dr. Al-
berto de Campos, lote 04. Quadra H, Graúna, nº 259, por não possuir Alvara de Constru-

ção. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO, 15 de fevereiro de 2021.  

Diretor do Departamento Municipal de Planejamento e Obras

AUTO DE EMBARGO Nº 002/2021

O Departamento Municipal de Planejamento e Obras, da Prefeitura Municipal de Alumínio, 
torna público que se encontra embargada a obra em um terreno localizado à João Felipe 

de Souza, nº 338, Vila Ré, por não possuir Alvara de Construção. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO, 16 de fevereiro de 2021.  

Diretor do Departamento Municipal de Planejamento e Obras

L E I Nº 2.131, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021
(Resolução nº 413 de 12/01/2021 -Autógrafo nº 2155 DE 09/02/2021)

FIXA OS SALÁRIOS DOS EMPREGOS EM COMISSÃO CRIADOS PELA RESOLUÇÃO 
Nº 413/2021, DE 12/01/2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

 O Prefeito Municipal de Alumínio, usando as atribuições que lhe são conferidas, 
pela legislação em vigor,

 Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a Lei:

Art. 1º    Ficam fixados os salários mensais dos empregos em comissão criados pela 
Resolução nº 413/2021, de 12/01/2021, da seguinte forma:

AUTOS DE DESEMBARGOAUTOS DE DESEMBARGO

LEISLEIS

a) Assessor de Recursos Humanos - R$ 3.252,71;
b) Assessor Parlamentar - R$ 3.252,71;
c) Assessor Legislativo – R$ 3.252.71;

d) Assessor Administrativo – R$ 3.252.71.

Art. 2º  Durante a tramitação deste projeto de lei, qualquer aumento, seja atra-
vés de revisão geral anual, ou reajuste, concedido aos demais servidores, será 
concedido também, nos mesmos termos, aos valores previstos no artigo ante-

rior. 

Art. 3º    As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das 
dotações próprias do orçamento em vigor, suplementadas se necessário.

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 10 de fevereiro de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

LAVERIO RUSSO JUNIOR 
Diretor do Departamento Municipal de Finanças

Registrada e Publicada na Prefeitura em 10/02/2021

L E I Nº 2.132, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2021
(Projeto de Lei nº 01/2021-Autoria do Executivo -Autógrafo nº 2157, 16/02/2021)

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO QUE ESPE-
CIFICA. 

                               O Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribui-
ções legais que lhe são conferidas, 

 Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte 
lei:

Art. 1º Fica denominada de “RUA MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA – DONA 
NANÁ”, a via pública localizada neste município, que se inicia na Rua dos 

Carvalhos e termina na Rua dos Cambarás, no Bairro Jardim Olidel, conforme 
croqui anexo, que fica fazendo parte integrante desta Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 17 de fevereiro de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

RODOLPHO BARRETO MIGUEL RODRIGUES 
Diretor do Departamento Municipal de Planejamento e Obras

Registrada e Publicada na Prefeitura em 17/02/2021

L E I Nº 2.133, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2021
(Projeto de Lei nº 05/2021-L-Autoria do edil Dr. Pretti -Autógrafo nº 2158, 

16/02/2021)

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO QUE ESPE-
CIFICA. 

                               O Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribui-
ções legais que lhe são conferidas, 

 Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte 
lei:

Art. 1º Fica denominada de “RUA ANA LOPES DE SA”, a via pública localizada 
neste município no bairro Vila Paraíso, S/D, fica entre a rua Ilhéus e rua Bom 

Pastor, conforme croqui anexo e que fica fazendo parte integrante da presente.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 17 de fevereiro de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
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RODOLPHO BARRETO MIGUEL RODRIGUES 
Diretor do Departamento Municipal de Planejamento e Obras

Registrada e Publicada na Prefeitura em 17/02/2021
L E I  Nº 2.134 DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021.

“ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS NA LEI Nº 67/93, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.”

O  Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas,

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a se-
guinte Lei:

Art. 1º - Fica alterado o inciso XXIII do artigo 82, da Lei nº 67, de 29 de outubro 
de 1993, que instituiu o Código Tributário Municipal:

Art. 82 – [........]
XXIII - do domicílio do tomador do serviço do subitem 15.09.

Art. 2º - Ficam acrescidos os §§ 1º a 8º ao artigo 82 da Lei nº 67, de 29 de outu-
bro de 1993, que instituiu o Código Tributário Municipal:

Art. 82 – [.......]  

§ 1º Ressalvadas as exceções e especificações estabelecidas nos §§ 5º a 11 
deste artigo, considera-se tomador dos serviços referidos nos incisos XXI, XXII 

e XIII do caput deste artigo o contratante do serviço e, no caso de negócio 
jurídico que envolva estipulação em favor de unidade da pessoa jurídica con-

tratante, a unidade em favor da qual o serviço foi estipulado, sendo irrelevantes 
para caracterizá-la as denominações de sede, filial, agência, posto de atendi-

mento, sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que 
venham a ser utilizadas. 

§ 2º. No caso dos serviços de planos de saúde ou de medicina e congêneres, 
referidos nos subitens 4.22 e 4.23 da lista de serviços anexa a esta Lei Comple-
mentar, o tomador do serviço é a pessoa física beneficiária vinculada à opera-
dora por meio de convênio ou contrato de plano de saúde individual, familiar, 

coletivo empresarial ou coletivo por adesão. 

§ 3º. Nos casos em que houver dependentes vinculados ao titular do plano, será 
considerado apenas o domicílio do titular para fins do disposto no § 6º deste 

artigo. 

§ 4º. No caso dos serviços de administração de cartão de crédito ou débito e 
congêneres, referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta Lei 

Complementar, prestados diretamente aos portadores de cartões de crédito ou 
débito e congêneres, o tomador é o primeiro titular do cartão. 

Continuação da Lei nº 2134/2021 fls. 02

§ 5º. O local do estabelecimento credenciado é considerado o domicílio do 
tomador dos demais serviços referidos no subitem 15.01 da lista de serviços 

anexa a esta Lei Complementar relativos às transferências realizadas por meio 
de cartão de crédito ou débito, ou a eles conexos, que sejam prestados ao 

tomador, direta ou indiretamente, por: 
I - bandeiras; 

II - credenciadoras; ou 
III - emissoras de cartões de crédito e débito. 

§ 6º. No caso dos serviços de administração de carteira de valores mobiliá-
rios e dos serviços de administração e gestão de fundos e clubes de investi-

mento, referidos no subitem 15.01 da lista de serviços anexa a esta

 Lei Complementar, o tomador é o cotista. 

§ 7º. No caso dos serviços de administração de consórcios, o tomador de servi-
ço é o consorciado.

§ 8º. No caso dos serviços de arrendamento mercantil, o tomador do serviço é o 
arrendatário, pessoa física ou a unidade beneficiária da pessoa jurídica, domici-
liado no País, e, no caso de arrendatário não domiciliado no País, o tomador é o 

beneficiário do serviço no País. 

Art. 3º - Fica revogado o artigo 2º da Lei nº 1.942, de 28 de setembro de 2017.

Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 24 de fevereiro de 2021

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

LAVERIO RUSSO JUNIOR 
Diretor do Departamento Municipal de Finanças

Registrado e Publicado na Prefeitura em 24/02/2021.

Edital de Notificação – Vigilância Sanitária

Em atenção ao disposto no Parágrafo 3º do artigo 96 da Lei nº 10.083 (Código 
Sanitário Estadual), de 23/09/1998 e que foi pactuado entre os gestores Munici-

pais e Estaduais da PPI – Visa, segue:

Fica Constituida a seguinte Equipe Técnica de Vigilância Sanitária.
Giuliano C. Bartoletti de Oliveira – Diretor da Divisão de Vigilância Sanitária – 

CPF: 285.122.488-31 (Credencial 25290-2)

Luiz Cláudio dos Santos – Fiscal Sanitário – CPF: 886.273.149-34 (Credencial 
26460-1)

Adriana Alcantara Nepomuceno Pena – Escriturária – CPF: 246.225.938-40 
(Credencial 3680-1)

José Roberto Ferreira da Rocha – Motorista – CPF: 530.671.188-04

Giuliano Bartoletti
Diretor da Divisão de Vigilância Sanitária e Epidemiológica

Nas páginas 3,5, e 7, do jornal Oficial Ed. nº 3 - Ano XII de 15 de Fevereiro de 2021, 
LEIAM-SE 

Alumínio, 15 de Fevereiro de 2021: 

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 BALDOINO, DJ DEL-

CINHO 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 transparência da Câmara.

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:

EDITAISEDITAIS

RETIFICAÇÕESRETIFICAÇÕES



Alumínio, 26 de Fevereiro de 2021Edição nº4/2021 - Ano XII

6
Recebimento do projeto de lei nº 01/202- L que dispõe sobre a proibição de soltura, acio-
namento de fogos de artifício e queima de rojões e artefatos pirotécnicos que produzem 

estampido.

Recebimento do PROJETO DE LEI Nº 02/2021-L que FIXA OS SALÁRIOS DOS EMPRE-
GOS 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 expediente 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 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 serviços presta-
dos 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 informações 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 sobre 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 sobre patrola-

mento 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 informações sobre a 

notificação dos proprietários e a limpeza dos terrenos não edificados.
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 instala-

ção 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 Modesto Cerioni e 

Honorina Rios de Carvalho Mello.
Requerimento nº 15/2021, de autoria do edil Adilson Baldoino, requer informações 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 informações 
sobre a realização de obras de infraestrutura e pavimentação da Rua Aparecido

 Machado.

Requerimento nº 19/2021, de autoria do edil Prof. J
ediel, 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 conta-
minação 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 prestados 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 informações sobre im-
plantação de atendimento médico pediatra, 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 ma-

nutenção 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 im-

plantação 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 opera-

ção 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 vacinas 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 horá-
rio 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 “ Programa Frente de Traba-

lho Municipal para auxílio ao Desempregado”.
Requerimento nº 50/2021, de autoria da edil Profª. Meire Barbosa, requer informações so-
bre 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 faleci-

mento 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 informações 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 informações sobre 

necessidade  de implantação de uma área de lazer no Bairro Areia Branca. 
 Requerimento nº 57/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações 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 implanta-

ção de calçamento na travessa da estrada Municipal Dr. Irineu Resende.
Requerimento nº 61/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações 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 Progresso.

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 informações 
sobre faltas abonadas para os servidores públicos municipais.
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Indicação nº 01/2021, de autoria do edil Profº. Jediel, solicita ao Senhor Prefeito 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 Prefeito 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 calçada, nessa mesma localidade.
Indicação nº 03/2021, de autoria do edil Profº. Jediel, solicita ao Senhor Prefeito Municipal 

que, através da Secretaria competente, proceda a limpeza nas margens da Rua João 
Felipe de Souza, na Vila Ré, pertencente a esta municipalidade. 

Indicação nº 04/2021, de autoria do edil Profº. Jediel, solicita ao Senhor Prefeito Municipal 
que, através do Departamento competente, proceda a limpeza da calçada – descida senti-

do 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 Prefeito Munici-
pal que, através do Departamento competente, proceda a limpeza das calçadas (ambas 

direções) na Rua Rio Grande do Sul, no Jardim Progresso, pertencente a esta municipali-
dade. 

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 URGÊN-
CIA, na criação do “PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO 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 Prefeito Municipal 
que, através do Departamento competente, realize,em CARÁTER DE URGÊNCIA, o re-
capeamento 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 Prefeito Municipal 
que, através do Departamento competente, em CARÁTER DE URGÊNCIA, proceda ca-
pinar 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 Prefeito Municipal 
que, através do Departamento competente, realize,em CARÁTER DE URGÊNCIA, que 
promova estudos para a instalação de redutor de velocidade (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, localizada na Raposo 
Tavares Km 75,5, que se encontra em terreno pertencente a Prefeitura Municipal de Alu-

minio situado na Vila Paraiso.
Indicação nº 11/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita ao Senhor Prefeito Muni-
cipal que, através do Departamento competente, verifique a possibilidade 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 Senhor Prefeito 

manutenção na iluminação da viela que interliga a Rua Isaltino 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 Prefeito Munici-
pal que, através do Departamento competente, verifique a possibilidade 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 Prefeito Munici-
pal 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, demarcação 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 Prefeito Mu-
nicipal que, através do Departamento competente, verifique a possibilidade 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 pa-

vimentação 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 Prefeito Muni-
cipal 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 Prefeito Munici-
pal realize sinalização de trânsito para redução de velocidade de veículos nas Ruas João 

Guimarães(Rua do Centro Comunitário), Vereador Arlindo 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 Prefeito Municipal 
sinalização adequada para idoso e cadeirante.

Indicação Nº 29/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita ao Senhor Prefeito Munici-
pal 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 término do asfalto da Fazen-
da Gir com a via principal do bairro, nos percursos realizados pelo transporte coletivo 

municipal,bem como, todo o contorno da “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 Prefeito Munici-
pal 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 parquinho fica alagado.
Indicação Nº 36/2021, de autoria do edil Prof. Jediel,  solicita ao Senhor Prefeito Munici-
pal 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 intersecção com a Rua 

Alameda dos Pinheiros No 70. 
Indicação Nº 39/2021 de autoria do edil DJ Delcinho,  Solicita um ponto de ônibus, com 

cobertura, na Rua Ismael Rodrigues Juiz, Bairro Colibri.

 Indicação Nº 40/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita recolhimento dos “brin-
quedos 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 tampa de con-

creto 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 tampa de con-

creto 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 tampa de con-

creto 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 co-
munidade 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 brinquedos 

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 BALDOINO, DJ 

DELCINHO E PROF. JEDIEL DE CARVALHO 
Vereador Ausente: Chico Capoeira
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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 dispositivos 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 comis-
são especial de estudos

Recebimento da moção de aplausos nº 04/2021 à Igreja Presbiteriana Independente, 
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 informações sobre 
divulgação dos falecimentos no site oficial da Prefeitura.

Requerimento nº 67 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações sobre 
conservação na rua Almeirando Sever Miranda.

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

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

Requerimento nº 70 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações 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 informações sobre 
roçada e limpeza na Rua Profº. Joaquim Pereira Coelho.

Requerimento nº 72 /2021, de autoria do edil Adilson Baldoino, requer informações sobre 
a calçada no entorno do imóvel localizado na Rua Paulo Dias.

Requerimento nº 73 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações sobre 
roçada e limpeza na Rua ênio Fabiani.

Requerimento nº 73 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações 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 informações 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 informações sobre o 
valor da dívida ativa.

Requerimento nº 80 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações sobre 
bueiro entupido na rua Julieta de Castro.

Requerimento nº 81 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações 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 informações sobre cor-
redor aberto pela Sabesp, na rua Divino Espírito Santo.

Requerimento nº 83 /2021, de autoria do edil Adilson Baldoino, requer informações sobre 
inclusão do município no projeto “ 100% Esporte para Todos”.

Requerimento nº 84 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações 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 indica-
tiva 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 sinali-
zação 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 pla-
cas 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 vegetação 

(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 bloque-
tes 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 iluminação pública 
atual, por luminárias com LED, contendo, Braço, Luminária de potência de 200 watts, rea-
tor e base de relé Fotoelétrico, as quais serão utilizadas para a modernização da ilumina-

ção 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 RESOLUÇÃO 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 BALDOINO, DJ DEL-

CINHO E PROF. JEDIEL DE CARVALHO 
Vereador Ausente: Chico Capoeira
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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 informações 
sobre operação tapa buracos na rua Amazonas.

Requerimento nº 89 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações 
sobre operação tapa buracos na rua Amazonas.

Requerimento nº 90 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações 
sobre operação tapa buraco na rua Bom Pastor.

Requerimento nº 91 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações 
sobre poda de árvore na Rua Rio Grande do Sul, 341.

Requerimento nº 92 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações 
sobre bueiro entupido na rua Bandeirantes.

Requerimento nº 93 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações 
sobre manutenção das etsradas de terra na Rua Ermírio Coan.

Requerimento nº 95 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações 
sobre sinal de internet no bairro do Figueiras.

Requerimento nº 96 /2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações 
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 informações 
sobre emenda impositiva para manutenção dos prédios da saúde.

Requerimento nº 99 /2021, de autoria do edil Adilson Baldoino, requer informa-
ções sobre formalização do convênio do Programa Novas Vicinais do Governo 

do Estado de São Paulo.
Requerimento nº 100 /2021, de autoria do edil Jean da Elite, requer informações 
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 Fer-

reira. 

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 Iri-
neu de Resende, Estrada Municipal Hélio Wanderley Netto e a Estrada Munici-

pal Horácio Lourenço.

Indicação Nº 63/2021, de autoria  do edil Jean da Elite, realize limpeza dos buei-
ros na Rua Porto Seguro, na Vila Paraíso, pois conforme fotos anexas, entupi-
ram após a roçada realizada no bairro e devido à chuva estão transbordando.
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 frequen-
te 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/limpeza/

acero/revitalização Área Verde Vila Pedágio
Indicação Nº 71/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, solicita aplicação de pla-
cas “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 diâ-

metro 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 de-
nominação 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 acres-
centa 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 - Alumínio – SP - CEP 18125-000 

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

PUBLICAÇÕES OFICIAIS

04ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 22 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 BALDOINO, DJ DELCINHO E PROF. JEDIEL DE CARVALHO 

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO:
Recebimento do projeto de lei nº 03/2021 que dispõe sobre o manejo, a poda e o corte de vegetação de porte arbóreo e arbustivo existente ou que venha a existir no município e dá 
outras providências.
Recebimento e a retirada do projeto de lei nº 04/2021 que dispõe sobre alterações na lei 03/93, no que diz respeito o quadro de empregos permanentes da Prefeitura Municipal de 
Alumínio, e dá outras providências
LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:
Recebimento do Projeto de lei nº 04/2021-L que dispõe sobre a criação do “Programa Empresa Amiga da Escola” no município de Alumínio.
Requerimentos
Requerimento nº 105/2021, de autoria do edil Jean da Elite, requer informações sobre pavimentação com bloquetes da Rua Geraldo Sarti.
Requerimento nº 106/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, requer informações sobre falta de manutenção na estrada do Bairro do Vale Grande.
Requerimento nº 107/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações sobre o “ Programa de Desenvolvimento Urbano- Pró Cidades.
Requerimento nº 108/2021, de autoria do edil Adilson Baldoino, requer informações sobre o programa de caminhada orientada.
Requerimento nº 109/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações sobre colocação de luminárias e lâmpadas ao lado da Estrada da Querência.
Requerimento nº 110/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações sobre lâmpadas queimadas na rua Ezechias Raimundo.
Requerimento nº 110/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações sobre lâmpadas queimadas na rua Ezechias Raimundo.
Requerimento nº 111/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer voto de pesar pelo falecimento do Sr. Edvaldo Cardoso dos Santos.
Requerimento nº 112/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, requer informações sobre roçada das margens da Estrada Municipal Jasiel Ferreira do Prado.
Requerimento nº 113/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, requer informações sobre patrolamento e cascalhamento das ruas do bairro Areia Branca 2.
Requerimento nº 114/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, requer informações sobre a empresa Castelucci.
Requerimento nº 115/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações sobre construção de parque na praça João Pereira de Castro Figueroa.
Requerimento nº 117/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, requer informações sobre horários e itinerários de ônibus.
Requerimento nº 118/2021, de autoria do edil Adilson Baldoino, requer informações sobre implantação do “ Banco Municipal de Materiais e Construção”.
Requerimento nº 119/2021, de autoria dos edis Paulinho Bola, Chiquinho Capoeira e Jean da Elite , requerem convocação da Sabesp”.
Requerimento nº 122/2021, de autoria do edil DJ Delcinho , requer informações sobre a escala de plantão das farmácias.
Requerimento nº 123/2021, de autoria do edil Dr. Pretti , requer voto de pesar pelo falecimento do Senhor Diogo André Ribeiro da Silva.
Requerimento nº 124/2021, de autoria do edil Paulinho Bola , requer voto de pesar pelo falecimento do Senhor Francisco Pereira de Lima Junior.
Requerimento nº 125/2021, de autoria do edil Paulinho Bola , requer voto de pesar pelo falecimento do Senhor João Antônio Alves.
Requerimento nº 126/2021, de autoria do edil Profª. Meire Barbosa, requer informações sobre atendimento nas áreas de fonoaudiologia e psicologia.
Requerimento nº 127/2021, de autoria do edil Profª. Meire Barbosa, requer informações sobre a falta de recomposição de lâmpadas nas ruas.
Requerimento nº 128/2021, de autoria do edil Profª. Meire Barbosa, requer informações sobre parcelamento do IPTU em atraso.
Requerimento nº 129/2021, de autoria do edil Profª. Meire Barbosa, requer informações sobre transporte de paciente.
Requerimento nº 130/2021, de autoria do edil Profª. Meire Barbosa, requer informações à CPFL.
Requerimento nº 131/2021, de autoria do edil Profª. Meire Barbosa, requer informações a utilização da sede da Associação de Amigos de Bairros do Jardim Olidel.

indicações
Indicação Nº 74/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, solicita que sejam ligadas as luzes da travessa “Pedro de Almeida-Vila Pedágio”. 
indicação Nº 75/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, solicita troca de lâmpadas na rua “Eduardo Grillo” em frente a padaria “Bella Italia”. 
Indicação Nº 76/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, solicita troca de lâmpadas em frente à “Igreja Católica Nossa Senhora da Boa Viagem”. 
Indicação Nº 77/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, solicita troca e instalação(cinco bancos) de mais bancos na praça “Dario Cerione na Vila Pedágio”.
Indicação Nº 78/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita a manutenção com uso de Máquina na Rua Principal no Bairro Irema, conforme solicitado pelo morador Sr. Tertulino José 
de Santana Neto.
Indicação Nº 78/2021, de autoria do edil Prof. Jediel,solicita  a manutenção, passar máquina e colocar cascalho na Rua/Estrada Bela Vista, no Bairro Genebra.
Indicação Nº 80/2021, , de autoria do edil Prof. Jediel, Solicita  a manutenção, passar máquina e colocar cascalho na Rua Gregori Ivanow,no Bairro Areia Branca.
Indicação Nº 81/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, Solicita pintura, demarcação para permissão de parada/estacionamento na rua Paulo Dias 122, Vila Paulo Dias
Indicação Nº 82/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, solicita implantar iluminação pública e cabeamento 
Indicação Nº 83/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita  a troca de lâmpadas na Rua João Guimarães, na altura do número 140 no bairro Granja Modelo, conforme solicitado 
pela moradora Sra. Maria Delma Fernandes de Souza.
Indicação Nº 84/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, solicita a pavimentação asfáltica da Estrada Rosângela de Araújo Andrade, desde seu início, na bifurcação com a Estrada Munici-
pal Ayrton Senna da Silva, no Bairro Vale Grande, até o término de sua extensão na divisa com o município vizinho de Mairinque.
Indicação Nº 85/2021, de autoria do edil Prof. Jediel solicita a manutenção da Estrada Servidão Haras 3 Sinos, desde a bifurcação com a Estrada Ayrton Senna da Silva, até seu fi nal, 
no Bairro Haras 3 Sinos.
Indicação Nº 86/2021, de autoria do edil Chico Capoeira solicita realizar o corte do mato na estrada Rosaria Freitas do Carmo.
Indicação Nº 87/2021, de autoria do edil DJ Delcinhio, solicita roçada, carpinagem na área localizada na estrada que liga a Vila Brasilina até a Santa Luzia.
                                             
ORDEM DO DIA
Aprovada a Segunda Discussão do projeto de lei nº 02/2021 que altera e acrescenta dispositivos na lei nº 67/93 e dá outras providências.
Aprovada a Discussão única do projeto de resolução nº 01/2021 que dispõe sobre alteração no regimento interno.
Aprovada a Discussão única da moção de aplausos nº 05/2021
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