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PORTARIASPORTARIAS

DECRETOSDECRETOS
D E C R E T O   N° 2.193 DE 31 DE MARÇO   DE  2021

DISPÕE   SOBRE      ABERTURA   DE    CREDITO    ADICIONAL SUPLEMENTAR, AU-
TORIZADO 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$ 2.001.000,00. (dois milhões e mil reais), para suplementar a seguinte dotação do 

orçamento vigente: 
02.00.00 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

02.07.00 – DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS  
02.07.01 – DIRETORIA E DEPENDENCIAS  

Atividade: 15.451.0206.1.136- INFRAESTRUTURA VIARIA
Elemento de Despesa – 4.4.90.51.00 – OBRAS INSTALAÇÃO 

Ficha n° 130..................................................................................................R$2.001.000,00

TTAL............................................................................................................R$  2.001.000.00

Art. 2° O crédito aberto no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes dd 
superávit fi nanceiro do exercício anterior, no montante de R$ 1.301.000,00 (um milhão tre-
zentos e um mil reais), e sendo complementado por excesso de arrecadação do exercício 

corrente em R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), totalizando, em R$ 2.001.000,00. 

TOTAL .........................................................................................................R$ 2.001.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO,  31 de março de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

LAVERIO RUSSO JUNIOR 
Diretor do Departamento Municipal de Finanças

Registrado e Publicado na Prefeitura em 31/03/2021

ERRATA AO DECRETO Nº 2.192 DE 31 DE MARÇO DE 2021

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

torna pública a seguinte ERRATA.

No do Art. 1º do Decreto nº 2.192, de 31/03/2021, 

ONDE SE LÊ:

II) Representantes dos Professores das Escolas Públicas Municipais: 
Titular: Cláudia de Oliveira

Suplente: Claudia Regina Rech Rossoni

LEIA-SE:

II) Representantes dos Professores das Escolas Públicas Municipais: 
Titular: Claudia Regina Rech Rossoni

Suplente: Cláudia de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 19 de abril de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado na Prefeitura em 19/04/2021

PORTARIA Nº 066 /2021

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

 CONSIDERANDO o Decreto n° 2.025/2019.

 CONSIDERANDO o excepcional interesse público para o bom andamento da 
Rede Municipal de Transporte Coletivo;

RESOLVE:

Art. 1º CONTRATAR, em caráter temporário, pelo período de três meses, como Moto-
ristas de Ônibus, para atender a rede Municipal de Transporte Público, conforme abaixo 

relacionados:

Sr. JOSÉ LUCINEI DIAS portador da CTPS nº 056862 serie 236/SP, RG nº 33.558.318-0 
e do CPF nº 263.421.648-35, nos termos do art. 2º, Incisos II e VII da Lei nº 1.132/2009, 

lotação DPMT, carga horária 36 horas/semanais.

Sr. ADONIAS GRANJA BATISTA portador da CTPS nº 037648  serie 025/AL, RG nº 
62.204.423-0    e do CPF nº 027.955.034-09     nos termos do art. 2º, Incisos II e VII da 

Lei nº 1.132/2009, lotação DPMT, carga horária 36 horas/semanais.

Sr. EDIMAR AQUINO DOS SANTOS portador da CTPS nº 04779 serie 0172/SP, RG nº 
28.290.433-5 e do CPF nº 177.042.218-84, nos termos do art. 2º, Incisos II e VII da Lei nº 

1.132/2009, lotação DPMT, carga horária 36 horas/semanais.

Art. 2º A despesa decorrente da contratação, correrá a conta das dotações próprias do 
orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

     PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 24 de março de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração

Registrada e publicada na Prefeitura em 24/03/2021

PORTARIA Nº 067 /2021

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

 CONSIDERANDO o excepcional interesse público para o bom andamento da 
Rede Municipal de Transporte Coletivo;

RESOLVE:

Art. 1º PRORROGAR até 28/06/2021, em caráter temporário, as contratações de Moto-
ristas de Ônibus, para atender a rede Municipal de Transporte Público, conforme abaixo 

relacionados:

Sr. ANSELMO CABRAL SANTOS portador da CTPS nº 011126 serie 0222/SP, RG nº 
29.629.515-2 e do CPF nº 286.413.678-37, nos termos do art. 2º, Incisos II e VII da Lei nº 

1.132/2009, lotação DPMT, carga horária 36 horas/semanais.

Sr. GILBERTO REONOLFO DE OLIVEIRA portador da CTPS nº 14286 serie 236/SP, RG 
nº 33.662.148-6 e do CPF nº 270.631.458-35, nos termos do art. 2º, Incisos II e VII da Lei 

nº 1.132/2009, lotação DPMT, carga horária 36 horas/semanais.

Sr. GILMAR PIRES MACHADO portador da CTPS nº 36117 serie 278/SP, RG nº 
40.127.831-1 e do CPF nº 318.266.428-03, nos termos do art. 2º, Incisos II e VII da Lei nº 

1.132/2009, lotação DPMT, carga horária 36 horas/semanais.

o Sr. ARLINDO ROSA NAZARENO portador da CTPS nº 796336 serie 035/MG, RG 
nº 25.529.520-0  e do CPF nº 152.428.158-17 nos termos do art. 2º, Incisos II e VII da 

Lei nº 1.132/2009, lotação DPMT, carga horária 36 horas/semanais;
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3Sr. ATAIDE ALVES FILHO portador da CTPS nº 38370 serie 096/SP, RG nº 22.457.694-X 
e do CPF nº 122.850.018-51, nos termos do art. 2º, Incisos II e VII da Lei nº 1.132/2009, 

lotação DPMT, carga horária 36 horas/semanais.

Art. 2º A despesa decorrente da contratação, correrá a conta das dotações próprias do 
orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

     PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 24 de março de 2021.
 

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 24/03/2021

PORTARIA Nº 068 /2021

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

CONSIDERANDO o Decreto nº. 2058, de 16 de março de 2020, que “Decreta SITUAÇÃO 
DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública no Município de Alumínio e dispõe sobre medidas 
de enfrentamento da pandemia provocada pelo Coronavírus (COVID-19), no âmbito do 

Poder Executivo do Município de Alumínio e o Decreto nº 2.062, de 21 de março de 2020, 
que declara estado de calamidade pública,

CONSIDERANDO os termos do art. 2º, Incisos I, II, III, IV, V, VI e VII da Lei nº 1.132/2009;

CONSIDERANDO o excepcional interesse público urgente, inadiável e excepcional, para 
o bom andamento da Rede Municipal de Saúde; 

RESOLVE:

Art. 1º PRORROGAR as contratações de Serventes, no regime CLT, em caráter tem-
porário até 30 de junho de 2021, para atender o Decreto Municipal nº 2.058/2020 e 

2.062/2020, nos termos da Lei nº 1.132/2009, dos abaixo relacionados:

 Sra. ALEXANDRA PINHEIRO JOIA RAMOS portadora da CTPS nº 62224 serie 0194/SP, 
RG nº 23.398.487-2 e do CPF nº 156.720.238-19, lotação DPMA, carga horária 40 horas/

semanais.
Sr. MARCOS ANTONIO DELARIÇA portador da CTPS nº 70518 serie 020/SP, RG nº 

17.396.176-9 e do CPF nº 072.899.618-97, lotação DPMA, carga horária 40 horas/sema-
nais

Sra. CAROLINE JULIANA DA SILVA ELEUTÉRIO VENAGA portadora da CTPS nº 25209 
serie 340/SP, RG nº 40.752.604-3 e do CPF nº 301.705.588-43, lotação DPMA, carga 

horária 40 horas/semanais
Sra. ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA portadora da CTPS nº 124478 serie 302/SP, RG 
nº 32.462.139-5 e do CPF nº 231.531.448-85, lotação DPMA, carga horária 40 horas/se-

manais
Sr. CARLOS DANIEL SOBRAL DA SILVA portador da CTPS nº 041905 serie 0458/SP, 

RG nº 39.708.104-2 e do CPF nº 511.467.138-35, lotação DPMA, carga horária 40 horas/
semanais

Sra. DEUZA JACQUELINE ROCHA DE OLIVEIRA portadora da CTPS nº 096777 serie 
0155/SP, RG nº 29.266.098-4 e do CPF nº 173.098.388-07, lotação DPMA, carga horária 

40 horas/semanais
Sra. MICHELE VAZ SANTANA portadora da CTPS nº 048614 serie 340/SP, RG nº 

34.471.011-7 e do CPF nº 341.832.978-00, lotação DPMA, carga horária 40 horas/sema-
nais

Sra. TAMIRE DE CAMARGO BIROCALI portadora da CTPS nº 23365 serie 421/SP, RG nº 
55.911.118-6 e do CPF nº 447.389.998-50, lotação DPMA, carga horária 40 horas/sema-

nais
Sra. CARLA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA portadora da CTPS nº 62.671 série 319/SP, 

RG nº 34.471.018-X e do CPF nº 357.257.748-99, lotação DPMA, carga horária 40 horas/
semanais

Continuação da Portaria nº 068/2021 fls. 02
 

Art. 2º A despesa decorrente da prorrogação, correrá a conta das dotações próprias do 
orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes.

     PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 26 de março de 2021.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração
Registrada e publicada na Prefeitura em 26/03/2021

LEISLEIS
L E I Nº 2.141, DE 23 DE ABRIL DE 2021

(Projeto de Lei nº 06/2021-L-Autoria do edil Paulinho Bola -Autógrafo nº 2167, 06/04/2021)

Dispõe sobre denominação de logradouro público que especifica. 

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

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

Art. 1º Fica denominada de Rua “Yolanda Pastre” a via pública localizada neste município, 
conhecida como rua sem denominação, no bairro dos Lagos (próximo ao bairro Sinindu), 

conforme croqui anexo que fica fazendo parte integrante da presente.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 23 de abril de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

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

Registrada e Publicada na Prefeitura em 23/04/2021

L E I Nº 2.142, DE 23 DE ABRIL DE 2021

(Projeto de Lei nº 08/2021-L-Autoria do edil Chico Capoeira -Autógrafo nº 2168, 
13/04/2021)

DISPÕE SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO QUE ESPECIFICA. 

O Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, 
 Faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele promulga a seguinte lei:

Art. 1º Fica denominada de “Rua Elízio Clementino da Costa” a rua que interliga a Vila Ré 
com o bairro Jardim Olidel, conforme croqui anexo.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 23 de abril de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

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

Registrada e Publicada na Prefeitura em 23/04/2021

                                 RESOLUÇÃO Nº 04, DE 06 DE ABRIL DE 2021. 
Define os parâmetros municipais para a inscrição das entidades ou organizações de As-
sistência Social, bem como dos critérios e prazos de acordo com os padrões da Resolu-

ção CNAS nº 16/2010 e resolução CNAS nº 109/2009.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALUMÍNIO - CMAS, em 
reunião ordinária realizada no dia 06 de abril de 2021, no uso da competência que lhe 

confere o inciso XXVII do artigo 23 da Lei nº 2.110 de 14 de julho de 2020 – Lei Municipal 
de Assistência Social de Alumínio.

CONSIDERANDO a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a or-
ganização da Assistência Social e dá outras providências, e em especial o artigo 1º, que 
dispõe sobre o caráter não contributivo e a gratuidade da Assistência Social, o artigo 3º, 
que dispõe sobre o conceito de entidades de assistência social e artigo 9º, que trata do 

funcionamento das entidades ou organizações de assistência social;

CONSIDERANDO a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o 
Estatuto do Idoso e dá outras providências;

RESOLUÇÕESRESOLUÇÕES
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CONSIDERANDO o Decreto nº 5.085, de 19 de maio de 2004, que define as ações conti-

nuadas de assistência social;

CONSIDERANDO o Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007, que regulamenta o 
benefício de prestação continuada da assistência social devido à pessoa com deficiência 

e ao idoso de que trata a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e a Lei nº 10.741, de 1º 
de outubro de 2003, acresce parágrafo ao art. 162 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 

1999, e dá outras providências;
 

CONSIDERANDO o Decreto nº 6.307, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre os 
benefícios eventuais de que trata o art. 22 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993;

CONSIDERANDO o Decreto nº 6.308, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre as 
entidades e organizações de assistência social de que trata o artigo 3º da Lei 8.742, de 7 

dezembro de 1993, e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social - PNAS, aprovada pela Reso-
lução CNAS nº 145, de 15 de outubro de 2004, que dispõe sobre as diretrizes e princípios 

para a implantação do Sistema Único da Assistência Social – SUAS;

Considerando a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de 
Assistência Social – NOB-RH/SUAS, aprovada pela Resolução CNAS nº 269, de 13 de 

dezembro de 2006;
Considerando a Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a Tipi-

ficação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e suas atualizações;

Considerando a Resolução CNAS nº 39, de 9 de dezembro de 2010, que dispõe sobre o 
processo de reordenamento dos Benefícios Eventuais no âmbito da Política de Assistên-

cia Social em relação à Política de Saúde;

Considerando a Resolução CNAS nº 27, de 19 de setembro de 2011, que caracteriza as 
ações de assessoramento e defesa e garantia de direitos no âmbito da Assistência Social;

Considerando a Resolução CNAS nº 33, de 28 de novembro de 2011, que define a Pro-
moção da Integração ao Mercado de Trabalho no campo da assistência social e estabele-

ce seus requisitos;

Considerando a Resolução CNAS nº 34, de 28 de novembro de 2011, que define a Habi-
litação e Reabilitação da pessoa com deficiência e a promoção de sua integração à vida 

comunitária no campo da assistência social e estabelece seus requisitos;

Considerando a Resolução CNAS nº 18, de 24 de maio de 2012, que institui o Programa 
Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – ACESSUAS-TRABALHO;

Considerando a Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência Social - 
NOB/SUAS, aprovada pela Resolução CNAS nº 33, de 12 de dezembro de 2012;

Considerando a Resolução CNAS nº 1, de 21 de fevereiro de 2013, que dispõe sobre o re-
ordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, no âmbito 
do Sistema Único da Assistência Social – SUAS, pactua os critérios de partilha do cofinan-

ciamento federal, metas de atendimento do público prioritário e, dá outras providências;
 

Considerando a Resolução CNAS nº 6, de 13 de março de 2013, que aprova a expansão 
qualificada de Serviços de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos com Deficiên-

cia, em situação de dependência, em Residências Inclusivas;

Considerando a Resolução CNAS nº 4, de 11 de fevereiro de 2014, que institui o Progra-
ma Nacional de Aprimoramento da Rede Socioassistencial Privada do SUAS – Aprimora 
Rede e aprova os critérios e procedimentos para incentivar a qualificação dos serviços, 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais ofertados pelas entidades privadas no 
âmbito do SUAS,

CONSIDERANDO o Decreto nº 2.062, de 21 de março de 2020 que declara estado de 
calamidade pública no Município de Alumínio para enfrentamento da pandemia decorrente 

do coronavírus.

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer os parâmetros municipais para a inscrição das entidades ou organi-
zações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social de Alumínio.

Art. 2º As entidades e/ou organizações de Assistência Social podem ser isolada ou cumu-
lativamente:

I - de atendimento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planeja-
da, prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem benefícios de 

proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de 
vulnerabilidades ou risco social e pessoal, nos termos das normas vigentes.

II - de assessoramento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, 
prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o for-
talecimento dos movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e capaci-
tação de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos das 

normas vigentes.
III - de defesa e garantia de direitos: aquelas que, de forma continuada, permanente 
e planejada, prestam serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente 

para a defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, 
promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais e articulação com 

órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social, 
nos termos das normas vigentes.

Art. 3º As entidades ou organizações de Assistência Social no ato da inscrição demonstra-
rão:

I - ser pessoa jurídica de direito privado, devidamente constituída;
II - aplicar suas rendas, seus recursos e eventual resultado integralmente no território 

nacional e na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
III - elaborar plano de ação anual contendo:

a) finalidades estatutárias;
b) objetivos;

c) origem dos recursos;
d) infraestrutura;

e) identificação de cada serviços, programas, projetos, e benefícios socioassistenciais, 
informando respectivamente:

e.1) público alvo;
e.2) capacidade de atendimento;

e.3) recursos financeiros a serem utilizados; 
e.4) recursos humanos envolvidos;

e.5) abrangência territorial;
e.6) demonstração da forma de como a entidade ou organização de Assistência Social 

fomentará, incentivará e qualificará a participação dos usuários e/ou estratégias que serão 
utilizadas em todas as etapas do seu plano: elaboração, execução, monitoramento e 

avaliação.
IV - ter expresso em seu relatório de atividades:

a) finalidades estatutárias;
b) objetivos;

c) origem dos recursos;
d) infraestrutura;

e) identificação de cada serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 
executado, informando respectivamente:

e.1) público-alvo;
e.2) capacidade de atendimento; 
e.3) recurso financeiro utilizado; 

e.4) recursos humanos envolvidos;
e.5) abrangência territorial;

e.6) demonstração da forma de como a entidade ou organização de Assistência Social 
fomentou, incentivou e qualificou a participação dos usuários e/ou estratégias que foram 
utilizadas em todas as etapas de execução de suas atividades, monitoramento e avalia-

ção.
§ 1º Para fins de inscrição é vedado ao Conselho Municipal de Assistência Social fazer a 

análise das Demonstrações Contábeis.
§ 2º Para fins de inscrição é vedado ao Conselho Municipal de Assistência Social exigir a 

alteração estatutária das entidades ou organizações de Assistência Social.

Art. 4º Compete aos Conselhos de Assistência Social a fiscalização das entidades ou 
organizações de Assistência Social.

§1º Entende-se por fiscalização aquela aplicada às entidades ou organizações de Assis-
tência Social e ao conjunto das ofertas dos serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais inscritos.
§ 2º Se a entidade ou organização de Assistência Social que atua no atendimento e/ou 

assessoramento e/ou defesa e garantia de direitos, e que não ofertar serviços, programas, 
projetos e benefícios socioassistenciais no Município de sua sede, a inscrição da entida-
de ou organização deverá ser feita no Conselho de Assistência Social do Município onde 

desenvolva o maior número de atividades.
§ 3º A entidade ou organização de Assistência Social que atua no atendimento e ou as-

sessoramento e ou defesa e garantia de direitos, deve inscrever suas ofertas de serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais em todos os Municípios onde realiza 

sua ação.
§ 4º Aplica-se o disposto no § 1º, aos serviços, programas, projetos e benefícios socioas-

sistenciais inscritos no Conselho Municial de Assistência Social.
§ 5º A fiscalização com visita técnica somente será realizada em caso de irregularidade 

das entidades solicitantes e se permitido pelas autoridades sanitárias durante a pandemia 
de COVID19.

Art. 5º A inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social e/ou dos serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência 

Social é a autorização de funcionamento no âmbito da Política Nacional de Assistência 
Social.

Parágrafo Único. A oferta de atendimento, assessoramento e defesa e garantia de 
direitos  deverão estar em conformidade com as normativas nacionais.

Art. 6º Os critérios para a inscrição das entidades ou organizações de Assistência 
Social, bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 
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I - executar ações de caráter continuado, permanente e planejado; 

II - assegurar que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais sejam 
ofertados na perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários; 

III - garantir a gratuidade e a universalidade em todos os serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais; 

IV – garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca do cumpri-
mento da efetividade na execução de seus serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais.

Art. 7º Em caso de interrupção ou encerramento de serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais a entidade ou organização de Assistência Social deverá 

comunicar ao Conselho Municipal de Assistência Social, apresentando a motivação, as 
alternativas e as perspectivas para atendimento do usuário, bem como o prazo para a 

retomada dos serviços.
§ 1º O prazo de interrupção dos serviços, não poderá ultrapassar seis meses sob pena 

de cancelamento da inscrição da entidade ou organização de Assistência Social e/ou dos 
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, observado o disposto no § 

2º deste artigo.
 § 2º Cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social acompanhar, discutir e enca-
minhar as alternativas para a retomada dos serviços, programas, projetos e benefícios 

socioassistenciais interrompidos ou encerrados.

Art. 8º As entidades ou organizações de Assistência Social deverão apresentar os seguin-
tes documentos para obtenção da inscrição:

I - requerimento, conforme anexo I;
II - cópia do estatuto social (atos constitutivos) registrado em cartório;

III - cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada em cartório; IV - plano de 
ação;

V - cópia do Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - 
CNPJ.

Art. 9º As entidades ou organizações de Assistência Social que atuam em mais de um Mu-
nicípio deverão inscrever os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 

nos Conselhos de Assistência Social, apresentando os seguintes documentos:
I - requerimento, conforme o modelo anexo II; 

II - plano de ação;
III - comprovante de inscrição no Conselho de sua sede ou onde desenvolva o maior nú-

mero de atividades, nos termos do §1º e §2º do art. 5º e do art. 6º desta Resolução.

Art. 10º As entidades ou organizações sem fins lucrativos que não tenham atuação pre-
ponderante na área da Assistência Social, mas que também atuam nessa área, deverão 

inscrever seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, além de 
demonstrar que cumprem os critérios do art. 1º e do art. 2º desta Resolução, mediante 

apresentação de:
I - requerimento, na forma do modelo anexo III;

II - cópia do Estatuto Social (atos constitutivos) registrado em cartório;
III - cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada em cartório; IV - plano de 

ação.

Art. 11. Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social: 
I - receber e analisar a documentação respectiva aos pedidos de inscrição, que se consti-

tuem nas seguintes etapas: 
a) requerimento da inscrição; 

b) análise documental; 
c) visita técnica, quando necessária, para subsidiar a análise do processo; 

d) elaboração do parecer da Comissão; 
e) pauta, discussão e deliberação sobre os processos em reunião plenária; 

f) publicação da decisão plenária; 
g) emissão do comprovante;

h) notificação à entidade ou organização de Assistência Social por ofício; 
i) envio de documentação ao órgão gestor para inserção dos dados no Cadastro Nacional 
de Entidades de Assistência Social – CNEAS, conforme art. 19, inciso XI da Lei nº 8.742, 

de 07 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS. 
II - no caso de indeferimento do requerimento de inscrição, a entidade ou organização de 
Assistência Social deverá ser comunicada oficialmente, contendo todas as devidas justifi-

cativas de indeferimento. 
III - é recomendável ao Conselho Municipal de Assistência Social realizar todas as etapas 
de análise do processo de inscrição, para o deferimento ou indeferimento da solicitação 
de entidades ou organizações de Assistência Social, bem como de serviços, programas, 
projetos e benefícios socioassistenciais, o qual deverá ser manifestado por resolução. 

IV- a execução do previsto neste artigo obedecerá à ordem cronológica do requerimento 
de inscrição. 

Parágrafo único. Cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social disciplinar a instância 
recursal de seus atos e definir os prazos para análise dos processos de inscrição.

Art. 12 O Conselho Municipal de Assistência Social deverá planejar o acompanhamento e 
a fiscalização das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos servi-
ços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais inscritos, com os respectivos 

critérios. 
Parágrafo único. O planejamento a que se refere o caput, bem como o processo 

de inscrição deve ser publicizado por meio de resolução do Conselho Municipal de 
Assistência Social. 

Art. 13. As entidades ou organizações de Assistência Social deverão apresentar anual-
mente, até 30 de abril, ao Conselho Municipal de Assistência Social: 

I - plano de ação do corrente ano; 
II - relatório de atividades do ano anterior que evidencie o cumprimento do Plano de ação, 
destacando informações sobre o público atendido e os recursos utilizados, nos termos do 

inciso III do artigo 3º. 
III – Documentos institucionais pertencentes ao estatuto social que sofreram alterações 

durante o ano anterior ou decorrente ano.

Art. 14 Conselho Municipal de Assistência Social deverá promover, pelo menos, uma 
audiência pública anual com as entidades ou organizações de Assistência Social inscritas, 

bem como as que ofertam serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais 
com o objetivo de efetivar a apresentação destas à comunidade, permitindo a troca de ex-
periências e ressaltando a atuação na rede socioassistencial e o fortalecimento do SUAS. 

Art. 15 A inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, dos serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais é por prazo indeterminado.

 
§ 1º A inscrição poderá ser cancelada a qualquer tempo, em caso de descumprimento dos 

requisitos, garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório.
§ 2º Em caso de cancelamento da inscrição, o Conselho Municipal de Assistência Social 

deverá encaminhar, no prazo de cinco dias úteis, cópia do ato cancelatório ao órgão 
gestor, para providências cabíveis junto ao Cadastro Nacional de Entidades de Assistên-
cia Social - CNEAS a que se refere a alínea “i”, do inciso I, do art. 11 desta Resolução e 

demais providências.
 § 3º Da decisão que indeferir ou cancelar a inscrição a entidade poderá recorrer. 

§ 4º O prazo recursal será aquele definido pelo Conselho Municipal de Assistência Social.
§ 5º As entidades ou organizações de Assistência Social inscritas deverão comunicar o 

encerramento de suas atividades, serviços, programa, projetos e benefícios socioassisten-
ciais ao Conselho Municipal de Assistência Social, no prazo de 30 dias.

Art.16 O Conselho Municipal de Assistência Social deverá padronizar e utilizar, única e 
exclusivamente, o termo INSCRIÇÃO para os fins desta resolução.

Parágrafo Único O Conselho Municipal de Assistência Social fornecerá Comprovante de 
Inscrição conforme anexos IV e V.

Art. 17 O Conselho Municipal de Assistência Social estabelecerá numeração única e se-
quencial para a emissão da inscrição, independentemente da mudança do ano.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 18 As inscrições deverão ocorrer na data de 03 de maio de 2021 à 31 de agosto de 
2021, e a documentação encaminhada à sede do Conselho Municipal de Assistência So-
cial, sito na Av. Engenheiro Antônio de Castro Figueiroa nº 100 anexo ao Paço Municipal.

Art. 19º As Entidades e organizações de assistência Social inscritas anteriormente à pu-
blicação desta Resolução deverão requerer junto ao CMAS, a isncrição conforme procedi-

mentos e critérios dispostos nesta Resolução,  no prazo de 90 dias.

Parágrafo único: em virtude da pandemia de COVID19, as entidades e organizações ins-
critas anteriormente junto ao CMAS deverão apresentar os documentos previstos no Art. 

13 desta resolução.

Art. 20º Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Iraídes Gomes da Silva
Presidente do Conselho 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME CONSELHO 
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CNAS

ANEXO I
Requerimento de Inscrição

Senhor(a) Presidente do Conselho de Assistência Social de xxxxxxxxx
A entidade abaixo qualificada, por seu representante legal infra-assinado, vem requerer 

sua inscrição neste Conselho.

A - Dados da Entidade:
Nome da Entidade     
CNPJ:   
Código Nacional de Atividade Econômica Principal e Secundário                                                           
Data de inscrição no CNPJ 
Endereço, nº, Bairro, Município, UF, CEP, Tel, FAX, E-mail, Atividade Principal   

 Inscrição: CONSEA, CMDCA, CONSELHO DO IDOSO, Outros (especificar)   

Síntese dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais realizados 
no município (descrever todos)
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Relação de todos os estabelecimentos da entidade (CNPJ e endereço completo)

B - Dados do Representante Legal:
Nome, Endereço, nº, Bairro , Município, UF, CEP, Tel., Celular, E-mail, RG, CPF, Data, 

nasc. __  /    /_____, Escolaridade, Período do Mandato: 

C - Informações adicionais
Termos em que, Pede deferimento. 

 Local, Data.

Assinatura do representante legal da entidade
 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME CONSELHO 
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CNAS

ANEXO II
Requerimento de Inscrição

Senhor(a) Presidente do Conselho de Assistência Social de xxxxxxxxx
A entidade abaixo qualificada, com atuação também neste município, por seu represen-
tante legal infra-assinado, vem requerer a inscrição dos serviços, programas, projetos e 

benefícios socioassistenciais abaixo descritos, nesse Conselho.
A - Dados da Entidade:

Nome da Entidade ________________________________________
CNPJ: _____________________________

Código Nacional de Atividade Econômica Principal e Secundário  
Data de inscrição no CNPJ  
Endereço, nº, Bairro, Município, UF, CEP, Tel., FAX, E-mail    
       
A entidade está inscrita no Conselho Municipal de xxxxxx, sob o número xxxxxxxxx, desde 

xxxxxxxx.
  .

Síntese dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais realizados no 
município (descrever todos)

B - Dados do Representante Legal:
Nome    
Endereço, nº, Bairro, Município, UF, CEP, Tel., Celular, E-mail, RG, CPF, Data nasc., Esco-
laridade, Período do Mandato:        

C - Informações adicionais
Termos em que, Pede deferimento.

Local, Data:

Assinatura do representante legal da entidade

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME CONSELHO 
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CNAS

ANEXO III
Requerimento de Inscrição

Senhor(a) Presidente do Conselho de Assistência Social de    A entidade abaixo quali-
ficada, por seu representante legal infra-assinado, vem requerer a  inscrição dos serviços, 

programas, projetos e benefícios socioassistenciais abaixo descritos, nesse Conselho.
A - Dados da Entidade:

Nome da Entidade: CNPJ:   
Código Nacional de Atividade Econômica Principal e Secundário

Data de inscrição no CNPJ, Endereço, nº, Bairro, Município, UF, CEP, Tel, FAX, E-mail, 
Atividade Principal          

Síntese dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais realizados no
município (descrever todos)

B - Dados do Representante Legal:
Nome, Endereço, nº, Bairro, Município, UF, CEP, Tel., Celular, E-mail, RG, CPF, Data 

nasc.,Escolaridade, Período do Mandato:       
       

C - Informações adicionais
Termos em que, Pede deferimento.

Local, Data
 

Assinatura do representante legal da entidade

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME CONSELHO 
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CNAS

ANEXO IV
Comprovante de inscrição no Conselho Municipal

Conselho Municipal (Estadual ou do Distrito Federal) de 

INSCRIÇÃO Nº xxxxxxxxxx 
A entidade, CNPJ, com sede em xxxxxxx, é inscrita neste Conselho, sob número xxxxx, 

desde xxxxxx. .

A entidade executa(rá) o(s) seguinte(s) serviço(s)/programa(s)/projeto(s)/benefício(s) 
socioassistenciais (listar todos, constando os endereços respectivos caso a entidade os 

desenvolva em mais de uma unidade/estabelecimento no mesmo município):
A presente inscrição é por tempo indeterminado.

 Local, data.
Assinatura do(a) Presidente

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME CONSELHO 
NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CNAS

ANEXO V
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE

( ) Serviços
( ) Programas

( ) Projetos
( ) Benefícios socioassistenciais

Conselho Municipal (Estadual ou do Distrito Federal) de xxxxxxx INSCRIÇÃO Nº   

O(s) seguinte(s) serviço(s) socioassistencial(is) (listar todos, constando os respectivos 
endereços de funcionamento), caso esses sejam desenvolvidos em mais de um endereço 

no mesmo município.

O(s) seguinte(s) programa(s) socioassistencial(is) (listar todos, constando os respectivos 
endereços de funcionamento), caso esses sejam desenvolvidos em mais de um endereço 

no mesmo município.

O(s) seguinte(s) projeto(s) socioassistencial(is) (listar todos, constando os respectivos
endereços de funcionamento), caso esses sejam desenvolvidos em mais de um endereço 

no mesmo município.

O(s) seguinte(s) benefício(s) socioassistencial(is) (listar todos, constando os respectivos
endereços de funcionamento), caso esses sejam desenvolvidos em mais de um endereço 

no mesmo município.

Estes são/serão executados pela entidade xxxxxx, CNPJ xxxxxxx com sede em (mu-
nicípio/estado) e encontram- se em acordo com as normativas vigentes, dentre elas, a 

Resolução CNAS nº 14/2014.

A presente inscrição tem validade por tempo indeterminado.
 Local, data.
Nome
Presidente do CMAS de xxxxxxxxxxx

(período de gestão de xxxxxxx a xxxxxxxxx)

RESOLUÇÃO Nº 05, DE 06 DE ABRIL DE 2021.

Dispõe sobre a organização e atribuições de Comissão de análise de solicitações de ins-
crição das Entidades ou Organizações de Assistência Social no CMAS.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALUMÍNIO - CMAS, em reu-
nião ordinária realizada no dia 06 de abril de 2021, no uso de suas atribuições legais que 
lhe confere a Lei Federal nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica de Assis-

tência Social (LOAS) e suas alterações, na Lei Federal nº. 12.435, de 06 de julho de 2011,
alterada pela Lei N° 1.780 de 12 de maio de 2015.

CONSIDERANDO a competência que lhe confere o inciso XXVII do artigo 23 da Lei nº 
2.110 de 14 de julho de 2020 – Lei Municipal de Assistência Social de Alumínio.

CONSIDERANDO o Decreto nº 2.062, de 21 de março de 2020 que declara estado de 
calamidade pública no Município de Alumínio para enfrentamento da pandemia decorrente 

do coronavírus. 

RESOLVE
Art. 1º Instaurar a comissão para análise dos pedidos de inscrição das Entidades de Assis-

tência Social no CMAS.
Art. 2º A comissão fica instituída por: Ana Silvia Pereira Miranda, Maísa Almeida de Lima 

Cavalcante, Maria Auxiliadora Ribeiro Gomes e Maria Marta Martins Ferreira.
§ único: compete à comissão:

a. Avaliar os pedidos protocolados conforme resolução CMAS 04 de 06/04/2021.
b. Fazer fiscalização da regularidade das entidades solicitantes conforme permitido pelas 

autoridades sanitárias durante a pandemia de COVID19.
c. Emitir parecer sobre a regularidade da Entidade para fins de registro.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Alumínio, 06 de abril de 2021.
Iraídes Gomes da Silva
Presidente do CMAS
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PUBLICAÇÕES OFICIAISPUBLICAÇÕES OFICIAIS

08ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 19 DE Abril 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 132, 133, 134, 135, 136, 
137, 138, 139, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149 e 151 de 2021 que esta-
rão disponíveis no portal de transparência da Câmara.

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:

Recebimento do projeto de resolução nº 13/2021 que dispõe sobre a criação de 
comissão especial de estudos.

Requerimentos

. Requerimento nº 180/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer voto de 
pesar pelo falecimento do Senhor Benedito Machado.
Requerimento nº 181/2021, de autoria dos edis Dr. Pretti, Paulinho Bola e Profª. 
Meire Barbosa, requer voto de pesar pelo falecimento da Senhora Rute Correia 
Sales.
Requerimento nº 172/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informa-
ções sobre roçada na estrada Irineu de Resende.
Requerimento nº 173/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informa-
ções sobre roçada na estrada Airton Senna.
Requerimento nº 174/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informa-
ções sobre roçada na Av. José Benedito.
Requerimento nº 174/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informa-
ções sobre roçada na Av. José Benedito.
Requerimento nº 175/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informa-
ções sobre a prestação de serviços funerários.
Requerimento nº 176/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informa-
ções sobre a prestação de serviços funerários.
Requerimento nº 177/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informa-
ções sobre a prestação de serviços funerários.
Requerimento nº 179/2021, de autoria do edil Adilson Baldoino, requer informa-
ções sobre implantação de área de lazer no Bairro Figueiras.
Requerimento nº 182/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informa-
ções sobre reforma da lixeira na rua Aurora Coelho Cerioni.
Requerimento nº 183/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informa-
ções sobre troca de lâmpadas no município.
Requerimento nº 185/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informa-
ções sobre horário de funcionamento de farmácias.
Requerimento nº 186/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações 
sobre instalação de iluminação pública na rua Maria Luzia Batista Pelicer
Requerimento nº 187/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações 
sobre instalação de encanamento/água potável/ hidrômetros na rua Maria Luzia 
Batista Pelicer.
Requerimento nº 188/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informa-
ções sobre carros e ônibus abandonados.
Requerimento nº 189/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, requer informações 
sobre o programa de imunização dos profi ssionais de saúde.
Requerimento nº 190/2021, de autoria do edil Delcinho, requer informações 
sobre a vacinação dos profi ssionais da educação destinada ao combate ao 
covid-19.

Requerimento nº 191/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações 
sobre implantação de lombada na rua Paraná, 247.
Requerimento nº 192/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações 
sobre implantação de lombada na avenida Helena Pereira Inácio, 247.
Requerimento nº 193/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações 
sobre implantação de lombada na rua José Nicolau, 814.
Requerimento nº 194/2021, de autoria do edil Rivera, requer informações sobre 
a  manutenção na Rua Levi Malaquias da Cunha, no Bairro Itararé
Requerimento nº 195/2021, de autoria do edil Jean da Elite, requer informações 
sobre o afundamento de Asfalto na Rua David Ribeiro - Granja Modelo. 
Requerimento nº 196/2021, de autoria do edil Jean da Elite, requer informações 
sobre a fi scalização dos terrenos com mato e entulho. 

Requerimento nº 197/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações 
sobre a abertura de academias.

Indicações

Indicação Nº 122/2021, de autoria do Prof. Jediel, solicita reparos na iluminação 
pública na Rua José Nicolau de Moraes, frente ao número 475, casa 44, e tam-
bém reparos entre os números 262 e 810 dessa mesma rua, no Bairro Itararé. 
Indicação Nº 123/2021, de autoria do Prof. Jediel, solicita reparos na ilumina-
ção pública na Rua Elza Bernarva, logradouro que se localiza a Chácara Santa 
Clara, 324, Bairro GRAÚNA. 
Indicação Nº 124/2021 de autoria do Prof. Jediel, solicita implantação de repa-
ros nos postes de iluminação pública na Rua Paulo Dias, próximo ao número 
288, na Vila Brasilina.
Indicação Nº 125/2021, de autoria dos edis Adislon Baldoino, DJ Delcinho e jean 
da Elite, solicitam o reparo de lâmpadas nos locais indicados na Planilha de Le-
vantamento de Lâmpadas de Postes Públicos queimadas ou apagadas, anexa. 
O levantamento foi realizado pelos vereadores Adilson Baldoino, Dj Delcinho 
e Jean da Elite no dia 23.04.21 em 11 bairros e foram constatados 126 postes 
públicos sem iluminação.
Indicação Nº 126/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, solicita reparos na ilumi-
nação pública em que cabe a substituição de lâmpadas, luminárias e demais 
correções que se fazem necessárias nos pontos/postes de iluminação pública 
de todas as ruas do Bairro Granja Modelo.
Indicação Nº 127/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, solicita reparos na ilumi-
nação pública em que cabe a substituição de lâmpadas, luminárias e demais 
correções que se fazem necessárias nos pontos/postes de iluminação pública 
da Rua Silvio Ribeiro, no Bairro Alto do Itararé, com solicitação especifi ca para o 
poste localizado próximo a Igreja Congregação Cristã.
Indicação Nº 128/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, solicita a instalação 
de três pontos de iluminação pública na Rua Ana Lopes de Sá Vila Paraiso

Indicação Nº 129/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, solicita  melhorias na 
iluminação pública da Rua Sete, no Bairro Estância da Oncinha.
Indicação Nº 130/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, solicita a realização da 
pavimentação asfáltica da Rua Sete, no Bairro Estância da Oncinha.
                                             

ORDEM DO DIA

Aprovada a Discussão única do projeto de lei nº 09/2021-L que dispõe sobre 
denominação de logradouro público que especifi ca

Aprovada a Discussão única do projeto de decreto legislativo nº 02/2021 que 
dispõe sobre o julgamento das contas da prefeitura municipal relativas ao exer-
cício de 2018.

Aprovada a Discussão única do Projeto de Decreto Legislativo Nº 4/2021 que  
dispõe sobre concessão de Título de Cidadão Aluminense ao Reverendíssimo 
Padre Eduardo Aparecido dos Santos.
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09ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA

DE 26 DE ABRIL 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 DOS SENHORES VEREADORES:

Arquivamento do projeto de resolução nº 12/2021 que dispõe sobre a criação 
da “ Frente parlamentar em Defesa da Vida e da Família” no âmbito da Câmara 
Municipal de Alumínio.
Recebimento do projeto de resolução nº 14/2021 que dispõe sobre a criação de 
Comissão Especial de Estudos, denominada  “ Frente parlamentar em Defesa 
da Vida e da Família” no âmbito da Câmara Municipal de Alumínio.
Recebimento do projeto de lei nº 03/2021-L que dispõe sobre denominação de 
logradouro público que especifica
Recebimento do projeto de lei nº 10/2021-L que dispõe sobre denominação de 
logradouro público que especifica
Recebimento do projeto de lei nº 11/2021-L que dispõe sobre denominação de 
logradouro público que especifica
Recebimento do projeto de lei nº 12/2021-L que dispõe sobre denominação de 
logradouro público que especifica
Recebimento da  Moção de Aplausos nº 07/2021 pelos 74 anos de fundação da 
Associação Atlética Alumínio.

Requerimentos

Requerimento nº 209/2021, de autoria dos edis Adilson Baldoino e DJ Delcinho, 
requerem voto de pesar pelo falecimento do Senhor Aparecido Fonseca da 
Paixão.
Requerimento nº 198/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações 
sobre bueiro danificado na rua Maximiliano Saldanha.
Requerimento nº 199/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações 
sobre implantação de pista de caminhada no Bairro Itararé.
Requerimento nº 200/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações 
sobre rebaixamento de sarjeta na Rua João Guimarães.
Requerimento nº 201/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações 
sobre pagamento do IPTU por boletos e aplicativos bancários.
Requerimento nº 202/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações 
sobre implantação de lombada na estrada Jasiel do Prado Ferreira.
Requerimento nº 203/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações 
sobre alteração de área verde.
Requerimento nº 204/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, requer informações 
sobre pavimentação asfáltica na Rua Elza Bernarva.
Requerimento nº 205/2021, de autoria do edil Adilson Baldoino, requer informa-
ções sobre afundamento do piso asfáltico na rua Antonio Dias .
Requerimento nº 206/2021, de autoria do edil Adilson Baldoino, requer informa-
ções sobre exames a realização de exames oftalmológicos nas escolas.
Requerimento nº 207/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, requer informa-
ções sobre manutenção da viela que interliga a rua Augusto Fernandez e Rua 
Alberto Bertelli.
Requerimento nº 208/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações 
sobre criação de “site” para doação de animais.

Indicações

Indicação Nº 131/2021, de autoria do edil Dj Delcinho, solicita troca dos apa-
relhos destinados a exercícios físicos localizados no centro de convivência do 
idoso
Indicação Nº 132/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, solicita a recuperação 
das lombadas localizadas no Bairro “Vila Pedágio”. 
Indicação Nº 133/2021, de autoria do edil Jean da Elite , solicita manutenção 
com uso de Máquina na Rua Luzia Batista Pelicer, conforme solicitado pelos 
moradores.
Indicação Nº 134/2021, de autoria do edil Jean da Elite , solicita sinalização 
vertical (através de placas) nos retornos e cruzamentos da Avenida Santiago na 
Vila Industrial.
Indicação Nº 135/2021, de autoria do edil Jean da Elite , solicita manutenção do 

asfalto e calçada no início da Rua Alberto Bertelli no Jardim Olidel.
Indicação Nº 136/2021, de autoria do edil Jean da Elite , solicitam manutenção 
nas estradas não pavimentadas dos bairros Colibri, Figueiras, Graúna, Oncinha, 
Três Sinos, Areia Branca 1e 2 e Estrada da torre.
Indicação Nº 137/2021, de autoria dos edis Chico Capoeira, Paulinho Bola, Prof. 
Jediel, Rivera e Dr. Pretti, solicitam manutenção com uso de Máquina nas princi-
pais estradas do Bairro Areia Branca e Fazenda Gir.
Indicação Nº 138/2021, de autoria do edil Jean da Elite , solicita roçada e lim-
peza das margens da Rua Porto Seguro, na ligação entre a Rodovia Raposo 
Tavares e a Vila Paraíso, pois a vegetação está muito alta. 
Indicação Nº 139/2021, de autoria do edil Jean da Elite , solicita manutenção 
com uso de Máquina na Rua Régis de Moraes no bairro Figueiras 5, conforme 
solicitado pelo morador Sr. Matheus Souza.
Indicação Nº 140/2021, de autoria do edil Prof. Jediel , solicita a  realização da 
rede de drenagem das águas pluviais na Rua Dair Pires de Campos, em frente 
à chácara “RECANTO DO SOSSEGO”, nº 305 - no Bairro Areia Branca, como já 
executado na propriedade acima da referida.
Indicação Nº 141/2021, de autoria do edil Prof. Jediel , solicita reparos na ilumi-
nação pública, troca de lâmpadas, na Rua Augusto Tompson Nunan, no bairro 
Vila FEPASA.
Indicação Nº 142/2021, de autoria do edil Prof. Jediel , solicita a limpeza das 
bocas de lobo e substituição das tampas dos bueiros localizados na Rua José 
Nicolau de Moraes, no Bairro Itararé.
Indicação Nº 143/2021, de autoria do edi Prof. Jediel , solicita poda das árvores 
que compõem a arborização das vias públicas, em especial na Rua José Nico-
lau de Moraes, na Travessa da Santa Cruz, passando o nº 810, do lado direito 
onde está a “Capelinha”, no Bairro Itararé.
Indicação Nº 144/2021, de autoria do edil Prof. Jediel , solicita a limpeza e retira-
da dos entulhos e lixos localizados na calçada da Rua José Nicolau de Moraes, 
próximo ao número 262, no Bairro Itararé.
Indicação Nº 145/2021, de autoria do edil Chico Capoeira , solicita a a instala-
ção de iluminação pública na Rua Elizio Clementino da Costa, Vila Paraíso.

LEITURA DO Expediente Recebido de Diversos

Recebimento da resposta da Sabesp ao requerimento nº 121/2021 que estará 
disponível no portal de transparência da Câmara.

Leitura do ofício da CBA referente a solicitação de apoio na área de alimentação 
e saúde.
                                     

ORDEM DO DIA

Aprovada a Discussão única do projeto de decreto legislativo nº 03/2021 que 
dispõe sobre o julgamento das contas da prefeitura municipal relativas ao exer-
cício de 2017

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

DECRETO-LEGISLATIVO Nº 123/2021 DE 20 DE ABRIL DE 2021.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, usando das atribuições que 
lhe são conferidas,

Faz saber que a Câmara aprova e ela promulga o seguinte Decreto-Legislativo:

Art. 1° -  Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Alumínio, rela-
tivas ao exercício de 2018, conforme parecer prévio do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo – Processo TC – 4369/989/18-1.

Art. 2° -  Este Decreto-Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 20 DE ABRIL DE 2021.

Dr. Pretti
Presidente

DECRETOS LEGISLATIVOSDECRETOS LEGISLATIVOS
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Chico Capoeira

1º Secretário

Registrado e Publicado
Na Câmara em 20.04.2021

Roberto Gaspar Oliveira
Diretor Legislativo- Administrativo

DECRETO-LEGISLATIVO Nº 125 /2021 DE 27 DE ABRIL DE 2021.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, usando das atribuições que 
lhe são conferidas,

Faz saber que a Câmara aprova e ela promulga o seguinte Decreto-Legislativo:

Art. 1° -  Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Alumínio, re-
lativas ao exercício de 2017, contrariamente ao parecer prévio do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo – Processo eTC – 6612/989/16.

Art. 2° -  Este Decreto-Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 27 de abril  de 2021.

Dr. Pretti
Presidente

Chico Capoeira
1º Secretário

Registrado e Publicado
Na Câmara em 27.04.2021

Roberto Gaspar Oliveira
Diretor Legislativo - Administrativo
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