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L E I Nº 2.143, DE 03 DE MAIO DE 2021
(Projeto de Lei nº 09/2021-L-Autoria do edil Chico Capoeira -Autógrafo nº 2169, 20/04/2021)

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 João Ribeiro de Carvalho” a rua que interliga a Rua das Pedras, 
no Bairro Genebra, conforme croqui anexo.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 03 de maio de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

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

Registrada e Publicada na Prefeitura em 03/05/2021

L E I Nº 2.144, DE 06 DE MAIO DE 2021
(Projeto de Lei nº 03/2021-L-Autoria do edil Paulinho Bola -Autógrafo nº 2170, 04/05/2021)

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 “AV. DR. ENO LIPPI” a via pública localizada neste Município, conheci-
da como Av. Sem Denominação, do Bairro “Jardim Olidel”, 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, 06 de maio de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

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

Registrada e Publicada na Prefeitura em 06/05/2021

L E I Nº 2.145, DE 06 DE MAIO DE 2021
(Projeto de Lei nº 10/2021-L-Autoria do edil Chico Capoeira -Autógrafo nº 2171, 04/05/2021)

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 Jocélio Macedo Fernandes” a rua que interliga a Rua João 
Ribeiro de Carvalho no Bairro Genebra, conforme croqui anexo.

LEISLEIS Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 06 de maio de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

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

Registrada e Publicada na Prefeitura em 06/05/2021

L E I Nº 2.146, DE 06 DE MAIO DE 2021
(Projeto de Lei nº 11/2021-L-Autoria do edil Chico Capoeira -Autógrafo nº 2172, 04/05/2021)

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 Maria de Fatima Fidelis da Silva” a rua que interliga a Rua Antônio 
Sampaio da Silva, Bairro Irema, conforme croqui anexo.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 06 de maio de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

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

Registrada e Publicada na Prefeitura em 06/05/2021

L E I Nº 2.147, DE 06 DE MAIO DE 2021
(Projeto de Lei nº 12/2021-L-Autoria do edil Paulinho Bola -Autógrafo nº 2173, 04/05/2021)

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 Aparecida Ramos Pistili” a via pública localizada neste município, 
conhecida como rua sem denominação, do bairro Sitio dos Coqueiros, 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, 06 de maio de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

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

Registrada e Publicada na Prefeitura em 06/05/2021
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ExpedienteExpediente

DECRETOSDECRETOS

PORTARIASPORTARIAS
PORTARIA n°001/2021 de 15 de abril de 2021.

APROVA AS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS OBJETOS APRESENTADOS PELOS 
PROPONENTES INSCRITOS SELECIONADOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLI-
CO N°007 DE 15 DE OUTUBRO DE 2020 REFERENTE AOS REPASSES DO RECURSO 

DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGÊNCIA CULTURAL.
FERNANDO KITAGAWA, Diretor de Departamento de Cultura, no uso de suas atribuições 

legais: 

RESOLVE
ART 1° - Fica aprovada a prestação de contas apresentadas pelos proponentes abaixo 

mencionados para o Edital de Ideias Criativas realizados com os recursos da Lei Federal 
14.017/2020 com observância em seu inciso III:

NOME DO PROPONENTE - CPF - NOME DO PROJETO

01 Adriano Acevis de Ávila - 167.425.278-11 - “DORCAS”
02 Danilo Antônio Lima Romão Gomes - 337.764.888-75 - “Cantando Tom”
03 Deborah Christiane de Jesus Pacífi co - 327.375.428-12 - “Vem Dançar”

04 Eduardo Aparecido Camargo - 164.396.068-75 - “Isto não é música”
06 Nilton Cesar Gomes - 334.259.478-00 - “Teatro na Janela”

07 Paulo Henrique Peres Lourenço - 394.655.998-08 - “Flauteando Alumínio”
08 Thiago Alves Benedito - 444.731.738-95 - “Ofi cina de Prática de Conjunto Orquestra”
09 - Vinícius de Medeiros Paes - 384.066.608-21 - “Remotamente – A Produção Musical 

em Tempos de Pandemia”

ART 2° - Os proponentes que ainda não concluíram os projetos de forma integral deverão 
apresentar a comprovação de execução total do projeto até dezembro de 2021 ao Depar-

tamento Municipal de Cultura mediante formulário específi co.
Alumínio, 15 de abril de 2021

Fernando Kitagawa
Diretor de Departamento de Cultura

PORTARIA Nº 074/2021

O Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferi-
das,   

CONSIDERANDO o cumprimento da Resolução SE-83, de 17 de dezembro de 2013;

       RESOLVE:      

Art. 1º. CONSTITUIR uma Comissão Especial para cumprimento da Resolução SE-83, de 
17/12/2013 do Governo do Estado de São Paulo, que dispõe sobre desfazimento de ma-
teriais didáticos e/ou de apoio considerados irrecuperáveis, desatualizados ou inservíveis, 

no âmbito da Secretaria da Educação.

Art. 2º. A Comissão que trata o artigo anterior será composta pelos seguintes servidores, 
coordenada pela primeira designada, na seguinte conformidade:

Roseli de Oliveira Freitas
Fiorisilia Ana Maria Risi

Kátia Rosemary Correia Moura Vicente;
Graziela Aparecida de Moraes;

Renato da Silva Ferreira

Parágrafo único. A Comissão terá como fi nalidade principal a análise dos bens conside-
rados irrecuperáveis, desatualizados ou inservíveis, que integram o acervo dos órgãos 

centrais da Secretaria Municipal de Educação, colocados em disponibilidade pela autori-
dade competente, para fi ns de desfazimento.

 Art. 3º  Caberá à Comissão ora constituída:

I - fazer levantamento dos bens considerados irrecuperáveis, desatualizados ou inserví-
veis, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação;
II - analisar a pertinência do desfazimento proposto;
III - decidir o destino do material para desfazimento;

IV - coordenar o processo total de desfazimento;
V - manter arquivo de todo o processo de desfazimento dos materiais didáticos e/ou de 

apoio acompanhado de documentação pertinente;

Art. 4º.   O desempenho das atribuições da Comissão ora nomeada será consi-
derado de relevantes serviços públicos prestados ao Município.

Continuação da Portaria nº 074/2021 fl s. 02

D E C R E T O  Nº  2.202 DE 11 DE MAIO DE 2021

 NOMEIA COMISSÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, PARA 
EXERCÍCIO DE 2021 À 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.    
      
O Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas,
CONSIDERANDO a situação irregular da maioria das propriedades situadas nos Bairros 
e Loteamentos do Município de Alumínio; 

CONSIDERANDO que inexiste nos referidos bairros a observância aos preceitos legais 
de urbanismo e ocupação do solo; 

CONSIDERANDO que há necessidade do Município fazer o reordenamento urbano e a 
regularização fundiária destes bairros;

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica nomeada a Comissão de Regularização Fundiária, para o exercício de 2021 
a dezembro de 2024, para Instaurar Processos Administrativos necessários à regulariza-
ção fundiária, em consonância com a Lei Federal nº 13.465/2017.

Art. 2º - A comissão nomeada pelo artigo anterior será composta pelos servidores adiante 
enumerados e que deverá funcionar sob a presidência do primeiro:

Representantes do Departamento Municipal de Planejamento e Obras

Tec. Orlando Aff onso Martorelli - Presidente
Eng. Rodolpho Barreto Miguel Rodrigues  

Eng. Erick Fernando Chagas

Representante do Departamento Municipal de Meio Ambiente
Marcus Vinicius Afonso Barbosa

Representante do Departamento Municipal de Finanças
Reinaldo de Jesus Zacarias

Representante do Departamento Municipal de Negócios Jurídicos
Flávio Fernando Constant da Silva

Representante do Departamento Municipal de Desenvolvimento Social
Marlene de Souza Tibúrcio Tiseo

Representante do Departamento Municipal de Administração
Maria José de Oliveira Dias

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 11 de maio de 2021

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

Registrado e Publicado na Prefeitura em 11/05/2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 05 de abril de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI 
Prefeito Municipal

ANGELA MARIA TISEO CLETO
Diretora do Departamento Municipal de Educação

Registrada e Publicada na Prefeitura em 05/04/2021.

PORTARIA Nº 086/2021

O Prefeito do Município de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferi-
das,   

CONSIDERANDO a possibilidade do Município de Alumínio, locar imóvel para funciona-
mento do Almoxarifado Central;

       RESOLVE:      

Art. 1º. CONSTITUIR uma Comissão Especial para procura de um imóvel que atendam 
às necessidades para funcionamento do Almoxarifado Central, com espaço físico, con-
servação, localização, preço, condições locatícias e titularidade dominial, a qual deverá 
demonstrar de forma clara, as vantagens na escolha mediante laudo a ser homologado 

pelo Prefeito Municipal.

Art. 2º.A Comissão que trata o artigo anterior será composta pelos seguintes servidores:

Presidente: Dr. Jonas Ramos Antiquera 
Membros   Orlando Afonso Martorelli  

                                                Silvio Zanetti Braga 
 

Art. 3º. Esta comissão terá a partir da publicação desta portaria, o prazo de 90 dias, para 
conclusão dos serviços.

 
Art. 4º. O desempenho das atribuições da Comissão ora nomeada será considerado de 

relevantes serviços públicos prestados ao Município.

Art. 5º. Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 22 de abril de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI 
Prefeito Municipal

ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração

Registrada e Publicada na Prefeitura em 22/04/2021.

PORTARIA Nº 092/2021

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

Considerando que o gabinete do prefeito tomou ciência quanto ao uso irregular de máqui-
nas de propriedade da prefeitura municipal;

Considerando o processo administrativo nº 783, de 03 de maio de 2021;

R E S O L V E :

Art. 1º DETERMINAR a instauração de Comissão de Sindicância, para apurar possíveis 
responsabilidades de servidor público, quanto à notícia de uso irregular de máquina de 
propriedade da prefeitura municipal, de acordo com o constante no processo nº 783, de 

03/05/2021.

Art. 2º DESIGNAR para comporem a Comissão de que trata o inciso anterior:

Presidente: RODOLPHO BARRETO MIGUEL RODRIGUES 
Membros:  ERICK FERNANDO CHAGAS

   JONAS RAMOS ANTIQUERA   
Suplentes: VICENTE SILVÉRIO LEITE

 JANE MONTEIRO CORAZZARI
FLÁVIO FERNANDO CONSTANT DA SILVA

Art. 3º- FIXAR o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data do recebimento do 
processo respectivo, para apresentação do relatório.

Art. 4º-  CONSIDERAR como relevante serviço público 
prestado ao Município, o trabalho a ser desenvolvido pela 

Comissão, que será “pro-honore”.

Art.5º-  DETERMINAR que se assegure aos envolvidos, o princípio do contraditório e 
da ampla defesa, na conformidade das normas estabelecidas pelo Decreto nº 660, de 

29/06/2001.

Art. 6º- CUMPRA-SE, com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 03 de maio de 2021.
                                            

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração

Registrada e Publicada na Prefeitura em 03/05/2021.

PORTARIA Nº 093/2021

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

Considerando o processo administrativo nº 782, de 03 de maio de 2021;

R E S O L V E :

Art. 1º DETERMINAR a instauração de Comissão de Sindicância, a fim de apurar eventual 
ocorrência de irregularidade no serviço público, referente aos serviços de patologia clíni-
ca, citologia e anatomia patológica para os usuários do SUS, de acordo com o constante 

no processo nº 782, de 03/05/2021.

Art. 2º DESIGNAR para comporem a Comissão de que trata o inciso anterior:

Presidente: GLACINEI MARTINS
Membros: REGINA DE FÁTIMA MOREIRA NASCIMENTO
GLAUCIA GOMES DE ALMEIDA
Suplentes:LUCIMAR APARECIDA RITTER
LISETE PEREIRA BASTOS
BRUNO FERREIRA LIMA BOSCO
     
Art. 3º- FIXAR o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data do recebimento do proces-

so respectivo, para apresentação do relatório.

Art. 4º- CONSIDERAR como relevante serviço público prestado ao Município, o trabalho a 
ser desenvolvido pela Comissão, que será “pro-honore”.

Art.5º- DETERMINAR que se assegure aos envolvidos, o princípio do contraditório e 
da ampla defesa, na conformidade das normas estabelecidas pelo Decreto nº 660, de 

29/06/2001.

Art. 6º- CUMPRA-SE, com as medidas legais pertinentes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 03 de maio de 2021.
                                            

ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração

Registrada e Publicada na Prefeitura em 03/05/2021.

RESOLUÇÃO Nº 06, DE 12 DE MAIO DE 2021.
Dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALUMÍNIO - CMAS, em reu-
nião ordinária realizada no dia 12 de maio 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 II do artigo 23 da Lei nº 
2.110 de 14 de julho de 2020 – Lei Municipal de Assistência Social de Alumínio.

RESOLUÇÕESRESOLUÇÕES
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RESOLVE: 

Art 1º. Aprovar nos termos da ata nº 05 de 27 de abril de 2021 e ata nº 07 de 12 de maio 
de 2021, da reunião extraordinária, o Regimento Interno do CMAS conforme anexo, con-

tendo 53 artigos e 25 páginas.
Art. 2º. Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Alumínio, 12 de maio de 2021.

Iraídes Gomes da Silva
Presidente do CMAS

ANEXO:
REGIMENTO INTERNO DO CMAS

TÍTULO I.
DA NATUREZA, DA COMPETÊNCIA E DA COMPOSIÇÃO 

Art.1º - O Conselho Municipal de Assistência Social, cumprindo as diretrizes estabelecidas 
na Lei do SUAS Municipal 2.110 de 14 de julho de 2020, é um órgão colegiado, delibera-
tivo, de caráter permanente e de composição paritária, atuando na formulação de estra-
tégias e no monitoramento da execução da política de assistência social no Município de 

Alumínio, inclusive no aspecto financeiro. 
Parágrafo único - O Conselho Municipal de Assistência Social, neste Regimento Interno, 

será designado por CMAS. 
Art. 2º - São instrumentos de planejamento, monitoramento e avaliação do CMAS: 

I - Plano Municipal de Assistência Social, deliberado e aprovado, seguindo as diretrizes da 
Conferência Municipal de Assistência Social 

II - Plano de Ação Anual de Assistência Social, deliberada e aprovada, expressando as 
metas, os parâmetros de cobertura e produtividade dos serviços de assistência social; 
III - Relatório trimestral, contendo a avaliação do desempenho assistencial e financeiro, 

com apreciação e parecer prévio da comissão temática correspondente, para apreciação 
e deliberação; 

IV - Relatório Anual de Gestão, contendo avaliação do Plano Municipal de Assistência 
Social, em conformidade com a legislação vigente. 

Art. 3º - O CMAS consubstancia a participação de usuários, trabalhadores, prestadores 
e gestores na administração da assistência social de Alumínio, propiciando seu controle 

social, através de suas atribuições. 
Art.4º - São atribuições e competências do CMAS, sem prejuízo das funções dos Poderes 

Legislativo e Executivo, nos limites da legislação vigente: 
I. Aprovar e estabelecer as prioridades da Política Municipal de Assistência Social, 

em consonância com a Política Nacional de Assistência Social e as diretrizes propostas 
pela Conferência Municipal de Assistência Social; 

II. Acompanhar e monitorar a execução da Política Municipal de Assistência Social; 
III. Normatizar as ações e regular a prestação de serviços de natureza pública e pri-
vada no campo da assistência social de acordo com as diretrizes propostas pela Política 

Municipal de Assistência Social, definindo critérios de qualidade; 
IV. Estabelecer normas para a inscrição e validação dos programas, projetos, ser-

viços e benefícios de assistência social de organizações da sociedade civil cuja área de 
atuação contemple o limite do município, mantendo cadastro atualizado. 

V. Cancelar a inscrição das organizações da sociedade civil, serviços, programas, 
projetos e benefícios que incorrerem em irregularidades na execução da Política de Assis-
tência Social, na aplicação dos recursos que lhes forem repassados pelo Município e pelo 
Fundo Municipal de Assistência Social ou que não obedecerem aos princípios e diretrizes 

da Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, bem como os princípios da universali-
dade e não contributividade, com exceção ao expressamente previsto no art.35 da Lei 

10.741/03 (Estatuto do Idoso); 
VI. Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo da assistência 

social; 
VII. Convocar, ordinariamente, a cada 2 (dois) anos, a Conferência Municipal de 

Assistência Social, com o objetivo de avaliar a situação da assistência social, propor e 
deliberar diretrizes para o aperfeiçoamento do SUAS em Alumínio; 

VIII. Deliberar as normas de funcionamento da Conferência Municipal de Assistência 
Social; designando comissão específica para esse fim;

IX. Deliberar e aprovar a Proposta Orçamentária Anual da Assistência Social, elabo-
rada pelo poder executivo, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias;
X. Estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento da gestão de 

Assistência Social com base em parâmetros de cobertura, território, cumprimento de 
metas estabelecidas, recomendando mecanismos claramente definidos para correção de 

distorções; 
XI. Deliberar sobre o repasse de recursos financeiros às instituições/organizações 
governamentais e não governamentais de assistência social, bem como as organizações 
preponderantes em outra área que desenvolve serviços, programas, projetos e benefícios 
de assistência social, em conformidade com a Lei Federal nº 13.019/ 2014 (MROSC) e Lei 

Municipal nº 1889 de 16 de março de 2018; 
XII. Definir critérios e parâmetros de avaliação e gestão de recursos, bem como do 
desempenho, impacto, eficácia e eficiência alcançados pelos serviços, programas, proje-

tos e benefícios aprovados; 
XIII. Deliberar o plano de aplicação do Fundo Municipal de Assistência Social e 

acompanhar a execução orçamentária e financeira anual dos recursos; 
XIV. Propor critérios para programação e execução financeira e orçamentária do 
Fundo Municipal de Assistência Social, sob a fiscalização da Comissão de Orçamento 

e Financiamento do CMAS;
XV. Apreciar e aprovar os relatórios trimestrais de execução orçamentária do Fundo 

Municipal de Assistência Social, apresentados pelo Departamento Municipal de Desenvol-
vimento Social; 

XVI. Regulamentar o processo de eleição dos representantes da sociedade civil no CMAS; 
XVII. Elaborar, aprovar e modificar seu Regimento Interno; 

XVIII. Divulgar, no Diário Oficial do Município e em seu sítio eletrônico oficial, todas as 
suas decisões, bem como as contas do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS e 

os respectivos pareceres emitidos. 
XIX. Instituir e regulamentar o funcionamento das comissões internas, permanentes e 

temporárias, bem como grupos de trabalho; 
XX. Solicitar e analisar relatórios, no todo ou em parte, de todas as ações e serviços de 

interesse a assistência social no âmbito do município; 
XXI. Apreciar sobre contratos, convênios e outros ajustes, conforme as diretrizes do Plano 

Municipal de Assistência Social; 
XXII. Difundir informações, que possibilitem a população do município amplo conhecimen-

to do Sistema Único da Assistência Social - SUAS;
XXIII. Dar encaminhamento as denúncias recebidas; 

XXIV. Retificar atos que praticou desde que se encontrem viciados por erro material; 
XXV. Estimular a atualização constante dos servidores das instituições governamentais e 

não governamentais envolvidas na prestação de serviços de assistência social; 
XXVI. Estimular a articulação e intercâmbio entre os Conselhos de Assistência Social 

Estadual e Nacional, bem como com organizações governamentais ou privadas, nacionais 
e estrangeiras, visando a superação dos problemas sociais no Município; 

Art. 5º - O CMAS, de acordo com a Lei Municipal 2.110 de 14 de julho de 2020 é compos-
to por: 

I - Colegiado; 
II - Secretaria Executiva

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DO COLEGIADO

CAPÍTULO I
COMPOSIÇÃO 

Art.6º - O colegiado do CMAS é composto por 10 (dez) membros titulares e 10 (dez) 
membros suplentes, nomeados pelo Prefeito de Alumínio, cujos nomes serão indicados ao 
Departamento Municipal de Desenvolvimento Social, conforme Lei Municipal 2.110 de 14 

de julho de 2020.
I - 05 (cinco) representantes governamentais, jurídico, saúde, educação ou Esporte ou 

Cultura, Desenvolvimento  Social, administração ou finanças, sendo servidores do quadro 
permanente;

II - 05 (cinco) representantes da sociedade civil, escolhidos em foro próprio, nos termos da 
regulamentação fixada pelo CMAS, e sob fiscalização do Ministério Público Estadual, com 

a seguinte composição: 
a) 01 (hum) representante de organizações de usuários da assistência social; 

b) 03 (três) representantes das entidades e organizações da assistência social; 
c) 01 (hum) representante de organizações dos trabalhadores da assistência social. 
§ 1º Cada conselheiro poderá representar apenas um órgão, entidade ou instituição; 

§ 2º Os conselheiros, titulares ou suplentes, poderão ser substituídos por motivo de im-
pedimento ou de força maior, mediante solicitação oficial da organização ou do órgão que 
representam, dirigida ao CMAS, que oficiará ao Prefeito Municipal para a formalização da 

nova nomeação. 
§ 3º Os conselheiros indicados terão mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzi-

dos pelo mesmo período.
Art. 7º – Na primeira reunião do mandato serão eleitos Presidente e Vice-Presidente, para 
cumprirem mandato de 01 (hum) ano, assegurada a alternância entre as representações 

governamentais e da sociedade civil; 
§ 1º - A posse do Presidente e do Vice-presidente ocorrerá na mesma sessão da eleição e 

será dada pelo Colegiado.
§ 2º Fica assegurada, em cada mandato, a alternância entre a representação governa-
mental e da sociedade civil no exercício da função de Presidente e de Vice-presidente, 

respeitando-se os casos de recondução. 
§ 3 º - A escolha dos conselheiros que representarão cada segmento para composição 
da Presidência e Vice-Presidência será realizada entre os conselheiros do respectivo 

segmento, em reunião específica para este fim; 
§ 4º Caso haja vacância do cargo de Presidente, o Vice-presidente assumirá interinamen-
te e convocará eleição para eleger o Presidente, a fim de completar o respectivo mandato. 

§ 5º No caso de vacância do cargo de Vice-presidente, a Plenária elegerá um de seus 
membros para exercer o cargo, a fim de concluir o mandato.

CAPÍTULO II
DO FUNCIONAMENTO 

Art. 8º O Colegiado do CMAS tem a seguinte estrutura de funcionamento: 
I - Plenária; 

II - Comissões Temáticas; 
III - Comissão de Ética;

IV – Comissões Especiais; 
V - Grupos de Trabalho.

Seção I
Da Plenária
Subseção I

Das reuniões e seus participantes 
Art. 9º O CMAS reunir-se-á: 
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I – ordinariamente, toda 3ª (terceira) terça-feira de cada mês; Havendo impedimento de 

realização da reunião, o colegiado deverá deliberar sobre nova data.
II – extraordinariamente, sempre que se fizer necessário, por convocação de seu presi-

dente ou da maioria absoluta de seus membros titulares, observado, em ambos os casos, 
o prazo mínimo de 05 (cinco) dias para a convocação da reunião, mencionando-se a 

respectiva pauta. 
Parágrafo Único - As reuniões ordinárias do CMAS constarão em cronograma anual, apro-

vado na primeira reunião do ano, constando obrigatoriamente a data, o horário e o local 
de sua realização. 

Art. 10. Serão convocados para comparecer às reuniões os Conselheiros titulares e seus 
respectivos suplentes. 

§ 1º O Conselheiro convocado deverá confirmar a sua participação ou justificar a ausência 
nas reuniões do CMAS à Secretaria Executiva, com antecedência de pelo menos 5 (cinco) 

dias da data da reunião. 
§ 2º Por motivo de força maior, quando o prazo referido no § 1º não puder ser cumprido, 
o Conselheiro deverá encaminhar justificativa por escrito a próprio punho acompanhado 
de demais documentos comprobatórios à Secretaria Executiva, no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas após o término da reunião. 
Art. 11. A Plenária instalar-se-á e deliberará com a presença de, no mínimo, metade mais 

um dos conselheiros titulares ou suplentes no exercício da titularidade, ressalvadas as 
hipóteses previstas neste Regimento que requeiram quórum qualificado. 

Art. 12. Será substituído o Conselheiro representante governamental ou da sociedade civil 
que renunciar ou não comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas ou a 5 (cinco) inter-

caladas na vigência do mandato, salvo se a ausência ocorrer por motivo de força maior, 
justificada por escrito à Secretaria Executiva. 

§ 1º O conselheiro que se ausentar justificadamente a 3 (três) reuniões ordinárias conse-
cutivas ou a 5 (cinco) intercaladas na vigência do mandato, terá suas justificativas avalia-

das pela Comissão de Ética. 
§ 2º A Presidência do CMAS comunicará, por escrito, ao órgão ou organização de repre-
sentação, as ausências injustificadas de seu representante e quando for o caso, solicitará 

a sua substituição. 
Art. 13. Nas ausências do Presidente e do Vice-presidente, a Presidência será exercida 

por um dos membros titulares presentes, escolhido pela Plenária para o exercício da 
função. 

Art. 14. O CMAS solicitará, sempre que necessário, a presença de representante da As-
sessoria Jurídica da Prefeitura durante as reuniões. 

Art. 15 As reuniões plenárias serão públicas, salvo quando se tratar de matéria sujeita a 
sigilo, na forma da legislação pertinente. 

Parágrafo único. Durante as reuniões plenárias é facultado ao Colegiado conceder a 
palavra ao público. 

Art. 16. Para a consecução de suas finalidades, caberá ao Colegiado: 
I - apreciar e deliberar sobre os assuntos encaminhados ao CMAS, bem como as matérias 

de sua competência; 
II - expedir normas de sua competência, necessárias à regulamentação e implementação 

da Política Municipal de Assistência Social; e 
III - aprovar a instituição de comissões, permanentes ou temporárias, grupos de trabalho, 
suas respectivas competências, sua composição, procedimentos e prazos de duração. 

Art. 17. As reuniões do CMAS obedecerão aos seguintes procedimentos: 
I - verificação de “quórum” para o início das atividades da reunião; 

II - qualificação e habilitação dos Conselheiros para votar; 
III - aprovação da ata da reunião anterior; 

IV - aprovação da pauta da reunião; 
V - informes da Secretaria Executiva, da Presidência, dos Conselheiros e do Departamen-

to Municipal de Desenvolvimento Social; 
VI - relatos dos conselheiros que representaram o CMAS em eventos; 

VII - relatos das Comissões Temáticas e Grupos de Trabalhos; 
VIII - apresentação, discussão e votação de matérias constantes em pauta;

IX - breves comunicados e franqueamento da palavra e 
X - encerramento.

Parágrafo único. Todo material informativo encaminhado aos Conselheiros titulares será 
também encaminhado aos Conselheiros suplentes.

Subseção II
Da pauta 

Art. 18. A pauta da reunião, elaborada pela Presidência, Vice-Presidência e Secretaria 
Executiva, será comunicada previamente a todos os Conselheiros Titulares e Suplentes, 
com antecedência mínima de 5 (cinco) dias para as reuniões ordinárias e de 2 (dois) dias 

para as reuniões extraordinárias. 
§ 1º Os temas para inclusão na pauta deverão ser encaminhados pelos Conselheiros, 

inclusive os de interesse de qualquer cidadão ou segmento, no prazo máximo de 7 (sete) 
dias anteriores à reunião. 

§ 2º Em casos de urgência ou de relevância, a Plenária do CMAS, poderá alterar a pauta 
da reunião. 

§ 3º Os assuntos não apreciados na reunião do Colegiado, a critério da Plenária, deverão 
ser incluídos na ordem do dia da reunião subsequente. 

§ 4º A matéria que entrar na pauta de reunião deverá ser apreciada e votada, quando for o 
caso, no máximo em duas sessões subsequentes. 

§ 5º Por solicitação do Presidente, de Coordenador de Comissão Temática ou de qualquer 
Conselheiro e, mediante aprovação da Plenária, poderá ser incluída na Pauta do dia, 

matéria relevante que necessite de decisão urgente do CMAS.
Subseção III

Das deliberações 

Art. 19. A deliberação das matérias sujeitas à votação obede-
cerá à seguinte ordem: 

I - o presidente dará a palavra ao relator da comissão temática respectiva, que apresenta-
rá o parecer, ou relatório, por escrito ou verbalmente; 

II - terminada a exposição, a matéria será posta em discussão aberta para todo o Plenário 
e aos presentes à reunião, por ordem de inscrição; 

III - encerrada a discussão, far-se-á a votação. 
Art. 20. Terão direito a voto os Conselheiros titulares e os suplentes no exercício da titulari-

dade. 
§ 1º Os Conselheiros suplentes terão direito à voz e serão chamados a votar nos casos de 

vacância, impedimento, suspeição ou ausência do respectivo titular. 
§ 2º Configura-se ausência o não comparecimento do Conselheiro à Plenária com prévia 

justificativa, por escrito, encaminhada à Presidência. 
§ 3º Não se configura ausência o afastamento momentâneo do titular do recinto das ses-

sões. 
Art. 21. As votações devem ser apuradas pela contagem de votos a favor, contra e absten-

ções, mediante manifestação expressa de cada Conselheiro.
§ 1º A recontagem de votos poderá ser solicitada por qualquer Conselheiro.

§ 2º Os votos divergentes serão registrados na ata da reunião, a pedido dos Conselheiros 
que os proferirem. 

Art. 22. As decisões do CMAS serão aprovadas por metade mais um dos conselheiros titu-
lares ou, no exercício da titularidade, presentes, salvo os casos previstos neste Regimento 

que requeiram quórum qualificado.
Parágrafo único. Quando se tratar de matérias relacionadas à aprovação da Política 

Municipal de Assistência Social, à alteração do Regimento Interno, à eleição da Presidên-
cia, às relativas ao Orçamento da Assistência Social e ao Fundo Municipal de Assistência 
Social, a aprovação dar-se-á com os votos favoráveis de pelo menos 2/3 (dois terços) dos 
membros do CMAS em primeira chamada e de metade mais um em segunda chamada, 

realizada, no máximo, em uma hora após a primeira chamada. 
Art. 23. Ao Conselheiro que não se julgar suficientemente esclarecido será garantido o 

pedido de vista da matéria pelo prazo de, no máximo, 20 (vinte) dias, podendo, a juízo da 
Plenária, ser reduzido este prazo, em razão de número de pedidos. 

Art. 24. As Resoluções do CMAS, aprovadas em Plenária, serão publicadas no Diário 
Oficial do Município em edição posterior a decisão, não podendo exceder o prazo de 45 

dias da deliberação. 
Art. 25. Ao Conselheiro é facultado solicitar o reexame de qualquer resolução normativa, 

justificando possível ilegalidade, incorreção ou inadequação técnica. 
Art. 26. Ao interessado é facultado, até a reunião subsequente, em requerimento ao Presi-
dente, solicitar a reconsideração de deliberação exarada em reunião anterior, justificando 

possível ilegalidade.
Subseção IV

Da ata 
Art. 27. Em todas as reuniões será lavrada ata, pela Secretaria Executiva, com exposição 

sucinta dos trabalhos, conclusões e deliberações, devendo constar pelo menos: 
I - relação dos participantes, seguida do nome de cada membro com a menção da titulari-

dade (titular ou suplente) e do órgão ou organização que representa; 
II - resumo de cada informe, onde conste de forma sucinta o nome do Conselheiro e o 

assunto ou sugestão apresentada; 
III - relação dos temas abordados, com indicação do responsável pela apresentação e a 

inclusão de alguma observação quando expressamente solicitada por Conselheiro; 
IV - as deliberações, inclusive quanto à aprovação da ata da reunião anterior, aos temas a 
serem incluídos na pauta da reunião seguinte, com registro do número de votos contra, a 

favor e abstenções, incluindo votação nominal quando solicitada. 
§ 1º O teor integral das matérias tratadas nas reuniões do CMAS estará disponível na 

Secretaria Executiva em mídia apropriada 
§ 2º A Secretaria Executiva providenciará a remessa de cópia da ata, por meio eletrôni-
co, de modo que cada Conselheiro possa recebê-las, no mínimo, 7 (sete) dias antes da 

reunião em que será apreciada. 
§ 3º As emendas e correções à ata serão encaminhadas pelo Conselheiro à Secretaria 

Executiva até o início da reunião, que a apreciará. 
§ 4º Na ausência ou impossibilidade da secretaria executiva lavrar ata, o documento será 
lavrado em caráter excepcional pelo 1º secretário do conselho eleito, ou por conselheiro 

designado durante a reunião. Essa deliberação deverá constar em ata.
Seção II

Das Comissões Temáticas e Grupos de Trabalho 
Art. 28. As Comissões Temáticas, de natureza permanente, e os Grupos de Trabalho, de 

natureza temporária, têm por finalidade subsidiar o Colegiado no cumprimento de sua 
competência. 

Art. 29. As Comissões Temáticas e os Grupos de Trabalho são constituídos de forma 
paritária. 

Art. 30. As Comissões Temáticas serão compostas, em regra, por 4 (quatro) Conselhei-
ros titulares e igual número de suplentes, segundo suas afinidades com os temas das 

respectivas comissões, não se aplicando, neste caso, a correspondência entre titulares e 
suplentes prevista no ato da eleição ou indicação. 

§1º A correspondência entre titulares e suplentes na composição das Comissões Temáti-
cas obedecerá à indicação governamental e da sociedade civil. 

Art. 31. A qualquer Conselheiro é facultado participar das reuniões de qualquer Co-
missão ou Grupo de Trabalho, com direito à voz. 

Parágrafo único. Poderão participar das reuniões das Comissões Temáticas e Grupos 
de Trabalho pessoas convidadas, a critério de cada Comissão ou Grupo. 

Art. 32. As reuniões das Comissões Temáticas serão públicas, para participação na 
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condição de ouvinte, salvo quando se tratar de matéria sujei-

ta a sigilo, na forma da legislação pertinente. 
Art. 33. O CMAS contará com as seguintes Comissões Temáticas, com a atribuição de 
subsidiá-lo no cumprimento das competências referidas na Lei Orgânica da Assistência 
Social e no art. 4º deste Regimento, de acordo com os aspectos que concernem a cada 

Comissão: 
I - Comissão de Política da Assistência Social; 
II - Comissão de Normas da Assistência Social; 

III - Comissão de Financiamento e Orçamento da Assistência Social. 
§ 1º A Comissão de Política da Assistência Social tem como objetivo subsidiar o CMAS no 
acompanhamento, controle e fiscalização das ações da Política de Assistência Social no 

Município de Alumínio. 
§ 2º A Comissão de Normas da Assistência Social tem como objetivo normatizar as ações 

e regular a prestação de serviços de assistência social, de natureza público e privada, 
além de fixar normas para inscrição e validação de inscrição de organizações no CMAS, 

analisando os pedidos apresentados. 
§ 3º A Comissão de Financiamento e Orçamento da Assistência Social tem como objetivo 

analisar e fiscalizar a gestão de recursos do Fundo Municipal de Assistência Social – 
FMAS, realizando estudos e propondo critérios para destinação desses recursos. 

§ 4º As Comissões Temáticas contarão com o apoio técnico e operacional da Secretaria 
Executiva e dos setores especializados da Prefeitura. 

Art. 34. As Comissões Temáticas apresentarão memórias das discussões dos assuntos 
afetos à sua temática e das questões encaminhadas pela Presidência ou pela Plenária. 

Art. 35. Os Grupos de Trabalho serão instalados, por deliberação da Plenária, para discus-
são de matérias cuja complexidade e relevância justifiquem sua instituição. 

Art. 36. Cada Comissão Temática terá um Coordenador e um Relator, escolhidos dentre 
os seus membros titulares e cada Grupo de Trabalho terá um Coordenador e um Relator, 

escolhidos dentre os seus membros. 
§ 1º Os Coordenadores das Comissões Temáticas exercerão esta função por um período 

de um ano, permitida uma única recondução. 
§ 2º Na ausência do Coordenador e ou do Relator , os conselheiros que compõem a 

Comissão Temática escolherão um de seus membros titulares para assumir as funções da 
coordenação e da relatoria naquela reunião. 

§ 3º Na ausência do Coordenador e ou do Relator, os conselheiros que compõem o Grupo 
de Trabalho escolherão um de seus membros para assumir as funções da coordenação e 

da relatoria naquela reunião. 
Art. 37. As Comissões Temáticas e Grupos de Trabalho instalar-se-ão e discutirão as 

matérias que lhes forem pertinentes, com a presença da maioria de seus membros no 
exercício da titularidade. 

§ 1 º O Conselheiro, quando convocado, deverá confirmar a sua participação nas reuniões 
das Comissões Temáticas e dos Grupos de Trabalho à Secretaria Executiva com até cinco 

(05) dias de antecedência da reunião. 
§ 2º Não havendo quórum, na forma do caput, no prazo estipulado no parágrafo anterior, a 
Secretaria Executiva, com a anuência do respectivo Coordenador, cancelará a reunião da 

Comissão Temática ou do Grupo de Trabalho, remarcando-a em 48h. 
Art. 38. O documento final do trabalho realizado pelas Comissões Temáticas e Grupos de 

Trabalho será relatado na Plenária, para discussão e deliberação.
Seção III

Da Comissão de Ética
Art. 39 A Comissão de Ética, órgão normativo e deliberativo no âmbito de sua competên-
cia, compõem-se de quatro (04) membros, com representação paritária, escolhidos pela 

Plenária. 
§ 1º O mandato dos membros da Comissão a que se refere o caput coincidirá com o man-

dato dos Conselheiros. 
§ 2º O Coordenador será escolhido na Plenária, a partir de indicação dos membros de 

cada Comissão. 
Art. 40 A Comissão de Ética se reunirá por convocação do Presidente, motivado por de-

manda apresentada à Presidência. 
Art. 41. O Código de Ética disciplinará o funcionamento da Comissão de Ética do CMAS. 

CAPÍTULO III
ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DO COLEGIADO

Seção I
Do Presidente 

Art. 42 São atribuições do presidente do CMAS, sem prejuízo de outras funções que lhe 
forem conferidas: 

I - representar o CMAS perante os órgãos públicos municipal, estadual e federal, em juízo 
ou fora dele e junto a sociedade; 

II - convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias do CMAS via secretaria executiva; 
III - presidir e coordenar as reuniões ordinárias e extraordinárias do CMAS;

 IV - cumprir e zelar pelo cumprimento das decisões do Colegiado do CMAS;
 V - baixar atos decorrentes de deliberações do CMAS; 

VI - formalizar as comissões temáticas; 
VII - determinar a inclusão na pauta de trabalhos dos assuntos submetidos a exame do 

CMAS; 
VIII - assinar as resoluções do CMAS; 

IX - manter os conselheiros CMAS informados de todas as medidas administrativas 
decididas e em andamento; 

X - decidir sobre as questões de ordem; 
XI - desenvolver as articulações necessárias para o cumprimento das atividades da 

secretaria executiva; 

XII - decidir, ad referendum, acerca de assuntos emergenciais quando houver impossibili-
dade de consulta a Plenária; 

XIII - dar encaminhamento as denúncias recebidas no CMAS; 
XIV - delegar competências, desde que previamente submetidas à aprovação do Colegia-

do; 
XV - exercer o voto de qualidade/minerva, no caso de persistência de empate; 
XVI - elaborar a pauta das reuniões em conjunto com a secretaria executiva;

 XVII - determinar a secretaria executiva, no que couber, a execução das deliberações 
emanadas do CMAS; 

XVIII - acolher e deliberar sobre as denúncias, reivindicações e sugestões de organiza-
ções e instituições e de qualquer pessoa interessada, encaminhando quando for o caso, 
aos organismos competentes, solicitando a tomada de providências cabíveis e comuni-

cando posteriormente a plenária do CMAS;
 XIX - apoiar e acompanhar o funcionamento das comissões temáticas e grupos de 

trabalho do CMAS, solicitando o encaminhamento das propostas, recomendações e dos 
pareceres da comissão em tempo hábil para apreciação em plenária; 

XX - coordenar o trabalho da secretaria executiva do CMAS; 
XXI - outras atribuições definidas em Lei ou que lhe forem atribuídas pelo Colegiado. 

Parágrafo único - A questão de ordem é direto exclusivamente ligado ao cumprimento dos 
dispositivos regimentais legais, cabendo ao Presidente avaliar a pertinência de acatá-la ou 

não, ouvindo-se a Plenária, em caso de conflito com a proposta do requerente. 
Seção II

Do Vice-presidente 
Art. 43. Compete ao Vice-presidente do CMAS: 

I - substituir o Presidente em seus impedimentos ou ausências; 
II - auxiliar o Presidente no cumprimento de suas atribuições; e 

III - exercer as atribuições que lhe forem conferidas pelo Colegiado.

Seção III
Dos Conselheiros 

Art. 44. São atribuições dos Conselheiros: 
I - requerer decisão de matéria em regime de urgência, que será submetida à aprovação 

do Colegiado; 
II - propor a instituição de Grupos de Trabalho, bem como indicar nomes para as suas 

composições;
III - votar os encaminhamentos apresentados pela Presidência, Comissões Temáticas e 

Grupos de Trabalho; 
IV - apresentar moções e proposições sobre assuntos de interesse da Política Municipal 

de Assistência Social; 
V - propor à Plenária a solicitação de esclarecimentos a serem prestados por pessoas 

físicas ou jurídicas, acerca de assuntos afetos à competência do CMAS; 
VI - solicitar à Secretaria Executiva as informações que julgar necessárias para o desem-

penho de suas funções; e 
VII - exercer outras atribuições que lhes sejam designadas pelo Presidente ou pelo Cole-

giado. 
Art. 45. São deveres dos Conselheiros: 

I - participar da Plenária, de Comissões ou Grupos de Trabalho para os quais forem desig-
nados, manifestando-se a respeito de matérias em discussão; 

II - divulgar suas manifestações, quando representar o CMAS em eventos, de acordo 
com os posicionamentos deliberados pelo CMAS, e apresentar o relatório escrito de sua 

participação, à Secretaria Executiva; 
III - participar de eventos representando o CMAS, quando devidamente autorizado pela 

Presidência ou pelo Colegiado; e 
IV - manter a Secretaria Executiva informada sobre as alterações dos seus dados pesso-

ais.

Seção IV
Dos Coordenadores das Comissões e Grupos de Trabalho 

Art. 46. Aos Coordenadores das Comissões ou Grupos de Trabalho compete:
I - elaborar e divulgar aos demais integrantes a pauta das reuniões das Comissões Temá-

ticas ou Grupos de Trabalho; 
II - coordenar reuniões das Comissões ou Grupos de Trabalho; 

III - assinar as Atas das reuniões e das propostas, pareceres, memórias, notas e recomen-
dações elaboradas pela Comissão ou Grupo de Trabalho e apresentá-las em Plenária; 

IV - pleitear junto à Secretaria Executiva os recursos necessários ao funcionamento 
técnico-operacional da respectiva Comissão ou Grupo de Trabalho; e 

V - articular com os demais órgãos do CMAS, para tratar de assuntos correlatos à matéria 
de interesse de suas Comissões e Grupos de Trabalho; VI - decidir junto à Presidência, ou 

a seus pares, sobre reuniões de trabalho privativas dos Conselheiros.

TÍTULO III
DA SECRETARIA EXECUTIVA

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E COMPETÊNCIAS 

Art. 47. O CMAS contará com uma Secretaria Executiva, diretamente subordinada à Presi-
dência e ao Colegiado, para dar suporte ao cumprimento de suas competências. 

§ 1º A Secretaria Executiva do CMAS será indicada pelo órgão gestor submetida à 
aprovação do Colegiado. 

§ 2º O Departamento Municipal de Desenvolvimento Social, responsável pela Política 
de Assistência Social no Município, assegurará a estrutura administrativa, financeira e 

de pessoal necessária para o adequado desenvolvimento dos trabalhos. 
Art. 48. São competências da Secretaria Executiva: 
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I - promover e praticar os atos de gestão administrativa necessários ao desempenho das 

atividades do CMAS; 
II - dar suporte técnico-operacional para o CMAS, com vistas a subsidiar as realizações 

das reuniões do Colegiado; 
III - dar suporte técnico-operacional às Comissões Temáticas e Grupos de Trabalho; 

IV - dar cumprimento aos procedimentos aplicáveis às denúncias recebidas no CMAS; 
Art. 49. A Secretaria Executiva terá um Secretário Executivo, com as seguintes atribui-

ções: 
I - coordenar, supervisionar, dirigir e estabelecer o plano de trabalho da Secretaria Execu-

tiva; 
II - propor à Presidência e ao Colegiado a forma de organização e funcionamento da 

Secretaria Executiva; 
III - levantar e sistematizar as informações que permitam ao CMAS tomar as decisões 

previstas em lei; 
IV - coordenar as atividades técnico-administrativas de apoio ao CMAS; 

V - assessorar a Presidência e as Coordenações das Comissões e Grupos de Trabalho na 
articulação com os Conselhos Setoriais e outros órgãos que tratam das demais políticas 

públicas; 
VI - assessorar a Presidência na preparação das pautas das reuniões; 

VII - delegar competências de sua responsabilidade; 
VIII - secretariar as reuniões da Plenária; 

IX - promover medidas necessárias ao cumprimento das decisões do CMAS;
X - coordenar a sistematização do relatório anual do CMAS; 

XI – monitorar e apresentar mensalmente na reunião ordinária, a frequência dos conse-
lheiros, 

XII - elaborar relatório anual das atividades da Secretaria Executiva; 
XIII - zelar pelo cumprimento e atualização do Manual de Procedimentos, detalhando as 
competências atribuídas no Regimento Interno, remetendo-o posteriormente à Comissão 

de Normas para análise e devido encaminhamento para aprovação da Plenária; 
XIII - assinar certidões sobre a situação dos processos que tramitaram no CMAS; 

XIV - assessorar o CMAS na articulação com os órgãos de controle interno e externo; 
XV - expedir atos internos que regulem as atividades administrativas. 

§ 1º O CMAS será previamente ouvido acerca da nomeação do Secretário Executivo. 
TÍTULO IV

DA CONSULTA E DAS CÓPIAS DE PROCESSOS 
Art. 50. As partes interessadas poderão ter ciência da tramitação dos processos, ter vista 
dos autos no balcão, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões 

proferidas, mediante requerimento aprovado pelo Colegiado.
§ 1º Consideram-se partes interessadas aquelas envolvidas no processo.

§ 2º As partes interessadas poderão ser assistidas, facultativamente, por advogado, salvo 
quando obrigatória a representação, por força de lei. 

§ 3º Para fi ns de consulta processual, os Conselheiros são equiparados aos interessados 
do caput e a Secretaria Executiva viabilizará a análise dos processos nas dependências 

do CMAS. 
§ 4º As solicitações de consulta e cópia dos processos, pelas partes interessadas ou por 

seus procuradores, deverão ser apresentadas por escrito. 
TÍTULO V

DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 51. Para melhor desempenho das funções do CMAS, poderão ser convidadas 

pessoas físicas com notória qualifi cação, bem como representantes da Prefeitura, com o 
objetivo de prestar assessoramento ao Colegiado em assuntos específi cos. 

Art. 52. A função de membro do CMAS não será remunerada, sendo seu exercício consi-
derado como relevante serviço prestado ao Município, de acordo com o Artigo 21 da Lei 
Orgânica de assistência Social do Município de Alumínio, considerando-se justifi cadas 

as ausências a quaisquer outros serviços ou funções, se houver convocação para o seu 
comparecimento ao CMAS ou participação em diligências ordenadas por este. 

§ 1º Será emitido Certifi cado a todos os Conselheiros regularmente nomeados, no ato de 
sua posse e, ao término de sua participação na gestão do respectivo mandato, em reco-

nhecimento ao seu relevante serviço público e social prestado. 
§ 2º Será emitido crachá de identifi cação a todos os Conselheiros após nomeação. 

§ 3º As despesas com passagens, translado e alimentação realizadas no interesse do 
CMAS e custeadas com recursos do FMAS, não serão consideradas remuneração de 

nenhuma forma. 
Art. 53. Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação do presente Regimento 

Interno serão dirimidos pelo Colegiado. 

A Prefeitura Municipal de Alumínio, por meio do Departamento Municipal de Saúde, 
comunica a todos que no próximo dia 28 de maio de 2021 às 10:00 horas será realizado 
a apresentação da Prestação de Contas do 1º Quadrimestre de 2021 no Auditório “Paulo 

Berger” da Prefeitura Municipal de Alumínio, sito à Rua Engenheiro Antônio de Castro 
Figueiroa, 100 Vila Santa Luzia.

Devido a Pandemia, solicitamos o uso obrigatório de máscara.
Alumínio, 17 de maio de 2021.

Dr. Paulo Sérgio Romero: Diretor do Departamento Municipal de Saúde.

                                                                                                                                    

10ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA

DE 03 DE MAIO 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 das respostas dos requerimentos nºs 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161 e 162 de 2021 que estarão disponíveis 

no portal de transparência da Câmara.

Recebimento do veto total ao autógrafo nº 2.166/2021- projeto de lei nº 07/2021-L

Recebimento do projeto de lei nº 12/2021 que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do muni-

cípio de Alumínio para o exercicio de 2022 e dá outras providências.

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:

Recebimento do projeto de lei nº 13/2021-L que dispõe sobre denominação de logradouro público que especifi ca

Requerimentos

Requerimento nº 212/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações sobre a possibilidade do caminhão do lixo percorrer 

todas as ruas da área rural. 

Requerimento nº 214/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, requer informações sobre construção de um complexo de artes mar-

ciais. 

Requerimento nº 215/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações sobre implantação de eco ponto. 

Requerimento nº 216/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações sobre poda de árvores.

 Requerimento nº 217/2021, de autoria do edil Jean da Elite, requer informações sobre a falta de iluminação e segurança na trilha 

utilizada pelos pedestres como atalho para irem da Vila Paraíso a Vila Paulo Dias e vice-versa.

Requerimento nº 218/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, requer informações sobre a implantação das especialidades de cardiologia 

e dermatologia

Requerimento nº 219/2021, de autoria do edil Adilson Baldoino, requer informações sobre a atualização do serviço Google Maps.

Indicações

Indicação Nº 146/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, solicita instalação de um “kit” de iluminação pública na Rua São Vicente, 

frente ao nº 99, Vila Paraiso.

Indicação Nº 147/2021, de autoria do edil Chico Capoeira , solicita  instalação de um “kit” de iluminação pública na Rua Divino Espirito 

Santo frente ao n°32Vila Paraiso.

Indicação Nº 148/2021, de autoria do edil Jean da Elite , solicita a manutenção do asfalto ao redor da tampa de ferro de esgoto na Rua 

Rio Grande do Sul em frente ao ponto de ônibus da Praça Dário Cerioni.

Indicação Nº 149/2021, de autoria do edil Chico Capoeira , solicita a poda das árvores que compõem a arborização das vias públicas, 

em especial na Av. Eng. Antônio de Castro Figueiroa ao entorno do córrego dos Bugres.

Indicação Nº 150/2021, de autoria do edil Chico Capoeira , solicita a poda das árvores que compõem a arborização das vias públicas, 

em especial na Av.Eng. Antônio de Castro Figueiroa.

Indicação Nº 151/2021, de autoria do edil Chico Capoeira , solicita a poda das árvores que compõem a arborização das vias públicas, 

em especial na Rua Hamilton Moratti nº 10 em frente à Câmara Municipal de Alumínio.

Indicação Nº 152/2021, de autoria do edil Jean da Elite,solicita a poda de árvores na Estrada da Areia Branca, pois está afetando a 

fi ação elétrica do Bairro.

Indicação Nº 153/2021, de autoria do edil Prof. Jediel ,solicita a execução de manejo arbóreo - serviço de poda com segurança, das 

árvores localizadas na primeira perpendicular da Rua Silvio Ribeiro, próximas ao Campo de Bocha/Malha, no Bairro Alto do 

Itararé.

Indicação Nº 154/2021, de autoria do edil Prof. Jediel ,solicita reparos (troca de lâmpada) no primeiro poste localizado na 

primeira rua perpendicular (à direita) da Rua Silvio Ribeiro, logradouro quase frente ao Campo de Bocha/Malha, no Bairro Alto 

do Itararé.

AUDIÊNCIA PÚBLICAAUDIÊNCIA PÚBLICA
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Indicação Nº 155/2021, de autoria do edil Prof. Jediel ,solicita passar a máquina e colocar cascalho na Rua Três, do Bairro Vale 

Grande.

Indicação Nº 157/2021, de autoria do edil Prof. Jediel ,solicita realizar reparos e manutenção nas lâmpadas queimadas dos 18 postes 

da Estrada Municipal Rosângela de Araújo Andrade.

Indicação Nº 158/2021, de autoria do edil Prof. Jediel ,solicita a instalação de braço com luminária no poste existente na Rua Eugênio 

Miller, em frente ao número 550, no Bairro Alto do Itararé.

Indicação Nº 159/2021, de autoria do edil Chico Capoeira ,solicita a instalação de iluminação pública na Rua João Ribeiro de Carvalho 

no Bairro Genebra

Indicação Nº 160/2021, de autoria do edil Chico Capoeira,solicita a instalação de iluminação pública na Rua Estrada das Pedras no 

Bairro Genebra

Indicação Nº 162/2021, de autoria do edil Prof. Jediel  , solicita a implantação de Centro de Treinamento de ARTES MARCIAIS no 

Município,mais especificamente, na quadra de esportes da escola do antigo sesi, nas modalidades de karat~e, judô, tae kwo do, entre 

outros.

Indicação Nº 163/2021, de autoria do edil Jean da Elite , solicita a manutenção com uso de Máquina na Rua Ismael Rodrigues Juiz no 

bairro Colibri 2, conforme solicitado pela moradora Sra. Claudete Ferreira.

Indicação Nº 164/2021, de autoria do edil Chico Capoeira , solicita instalar lixeira comunitária no Bairro Genebra e aumentar a frequ-

ência de visita do caminhão da coleta de lixo.

Indicação Nº 165/2021, de autoria do edil Prof. Jediel , solicita realizar a interligação da rede de água na Estrada Municipal Horácio 

Lourenço até a divisa com a cidade de Mairinque, com metragem estabelecida em 865 metros, unindo à Rua Mauro Armando, com um 

total de 728 metros, no Bairro do Brejo, conforme croqui em anexo.

Indicação Nº 166/2021, de autoria do edil Prof. Jediel ,solicita realizar a interligação da rede de água na Rua Armando de Mattos, com-

preendendo exatos 370 metros, junto às ruas Ataliba Ferreira, na metragem de 260 metros, e José Nicolau de Moraes, na metragem 

de 110 metros, compreendendo os Bairros Alto do Itararé e Itararé, conforme croqui em anexo.

Indicação Nº 167/2021, de autoria do edil Adilson Baldoino, solicita a construção de calçada para pedestre em trecho da Rua Alberto 

Bertelli, Jardim Olidel. 

Indicação Nº 168/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita a a roçada e limpeza no terreno da trilha entre a Vila Paulo Dias e Vila 

Paraíso, atrás da Creche Municipal João Sabbi.

Indicação Nº 169/2021, de autoria do edil Jean da Elite, a elevação de copa de árvores na Rua Gertrudes Augusta Xavier no bairro 

Areia Branca 2, para fornecer espaços verticais, pois os galhos estão “enroscando” em caminhões.

                                             

ORDEM DO DIA

Aprovada a Discussão única do projeto de lei nº 03/2021-L que dispõe sobre denominação de logradouro público que especifica

Aprovada a Discussão única do projeto de lei nº 10/2021-L que dispõe sobre denominação de logradouro público que especifica

Aprovada a Discussão única do projeto de lei nº 11/2021-L que dispõe sobre denominação de logradouro público que especifica

Aprovada a Discussão única do projeto de lei nº 12/2021-L que dispõe sobre denominação de logradouro público que especifica

Aprovada a Discussão única do projeto de resolução nº 14/2021 que dispõe sobre a criação de Comissão Especial de Estudos, deno-

minada  “ Frente parlamentar em Defesa da Vida e da Família” no âmbito da Câmara Municipal de Alumínio.

Aprovada a Discussão única da Moção de Aplausos nº 07/2021 pelos 74 anos de fundação da Associação Atlética Alumínio.

11ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA

DE 10 DE MAIO 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 das respostas dos requerimentos nºs 166, 168,169,170 e 171 de 2021 que estarão disponíveis no portal de transpa-

rência da Câmara.

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:

Rcebimento do Projeto de Lei Nº 14/2021 que dispõe SOBRE DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO QUE ESPECIFICA.

Requerimentos

Requerimento nº 220/2021, de autoria do edil Jean da Elite, requer informações sobre implantação de água encanada no Jardim 

Daniele. 

Requerimento nº 220/2021, de autoria do edil Jean da Elite, requer informações sobre implantação de água encanada no Jardim 

Daniele.

Requerimento nº 221/2021, de autoria do edil Adilson Baldoino, requer manutenção na rua Maximiano Saldanha, Bairro Itararé.

Requerimento nº 222/2021, de autoria do edil Adilson Baldoino, requer informações sobre a programação da manutenção das Estra-

das e Ruas não pavimentadas do município para o ano de 2021.

Requerimento nº 223/2021, de autoria dos edis Rivera e Profº Jediel de Carvalho, requerem informações sobre Isenção por 90 (no-

venta) dias do pagamento dos aluguéis dos quiosques localizados nos espaços públicos.

Requerimento nº 224/2021, de autoria do edil Jean da Elite, requer informações sobre adequação do Centro de Zoonoses com mate-

riais específicos para isolamento acústico.

Requerimento nº 225/2021, de autoria do edil Rivera, requer informações sobre Manutenção da Estrada Benedito Leme de Assis, 

bairro Capuava.

Requerimento nº 226/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações sobre situação contratual do clinico geral que atende 

no posto médico do Bairro Itararé.

Requerimento nº 227/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações sobre situação contratual do clinico geral que atende 

no posto médico do Bairro Itararé.

Requerimento nº 228/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações sobre exoneração de cargos comissionados.

Requerimento nº 229/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações sobre limpeza do córrego na Vila Brasilina.

Requerimento nº 230/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações sobre programação para a manutenção das lâmpadas 

dos postes públicos.

Requerimento nº 231/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, requer informações sobre substituição do guarda corpo na Rua Rio 

de Janeiro.

Requerimento nº 232/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, requer informações sobre notificação dos proprietários para limpeza 

dos terrenos na rua Angelino Soares da Cruz.

Requerimento nº 233/2021, de autoria do edil Adilson Baldoino, requer voto de pesar pelo falecimento da Senhora Francisca Cardoso 

Temoteo.

Requerimento nº 234/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações sobre melhorias no centro de idoso da Vila Brasilina.

Requerimento nº 235/2021, de autoria do edil Jean da Elite, requer informações sobre sobre o programa  Novas Estradas Vicinais.

Indicações

Indicação Nº 170/2021, de autoria do edil Jean da Elite,solicita colocar sinalização de transito na Rua Porto Seguro, na altura do 

número 131 a 145, para que os carros não estacionem dos dois lados da rua.

Indicação Nº 171/2021, de autoria do edil Chico Capoeira,solicita aquisição de uniformes e Equipamentos de Proteção Individual - 

EPIs , para os funcionários públicos da Divisão de Segurança Patrimonial

Indicação Nº 172/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita a manutenção com uso de Máquina na Rua Durval Gomes de Azevedo 

no bairro Figueiras.

Indicação Nº 173/2021, de autoria do edil Jean da Elite,solicita a poda e verifique se a árvore em frente à casa número 117 na Rua 

Maria Fogaça na Vila Brasilina está apresentando algum risco à residência.

Indicação Nº 174/2021, de autoria do edil Jean da Elite,solicita a poda da árvore no início da Rua Porto Seguro – Vila Paraíso. Pois, 

está cobrindo a iluminação pública.

Indicação Nº 175/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita a roçada das calçadas conforme o recuo padrão de cada bairro.

Indicação Nº 176/2021, de autoria do edil Jean da Elite,solicita verificar  a possibilidade de tornar a Rua Helena Balbo e Rua Dair Pires 

de Campos no Bairro Areia Branca vias de 1 mão.                      

Indicação Nº 177/2021, de autoria do edil Prof. Jediel de Carvalho,solicita a manutenção do asfalto na entrada do Condomínio Figuei-

ras, no Bairro Figueiras, conforme consta na foto, em anexo. 

Indicação Nº 178/2021, de autoria do edil Prof. Jediel de Carvalho,solicita realizar a instalação de um redutor de velocidade (lombada) 

na Rua Dr. Antonio Alberto de Campos, Bairro Grauna.

Indicação Nº 179/2021, de autoria do edil Prof. Jediel de Carvalho,solicita realizar a instalação de braço com luminária nos dois postes 

existente na Rua Dr. Antonio Alberto de Campos, Bairro Grauna.

Indicação Nº 180/2021, de autoria do edil Prof. Jediel de Carvalho,solicita realizar a revitalização do canteiro localizado atrás do ponto 

de ônibus, entre as Ruas João Guimarães e Vereador Arlindo Taraborelli, no Bairro Granja Modelo.

Indicação Nº 181/2021, de autoria do edil Prof. Jediel de Carvalho,solicita reparos e manutenção na rede de esgoto na Rua Luzo de 

Lima, frente ao nº 739, no Bairro Granja Modelo.

Indicação Nº 182/2021, de autoria do edil Prof. Jediel de Carvalho,solicita a reparação do asfalto na Rua dos Ipês, frente ao nº 100, 

no Bairro Jardim Olidel.

Indicação Nº 183/2021, de autoria do edil Prof. Jediel de Carvalho,solicita incluir no itinerário dos ônibus do transporte coletivo munici-

pal adentrar também, o Bairro Haras Três Sinos, até próximo ao aeroporto, a pedido dos moradores do referido bairro. 

Indicação Nº 184/2021, de autoria do edil Prof. Jediel de Carvalho, solicita  a contratação de seguranças, bem como, realizar monito-

ramento com câmeras, em todas as escolas da rede municipal. 

Indicação Nº 185/2021, de autoria do edil Prof. Jediel de Carvalho, solicita  o retorno do médico cardiologista, Dr. Marcelo Bernardi, 

na UBS “Alzira de Moraes”, no Bairro Itararé. 

Indicação Nº 186/2021, de autoria do edil Prof. Jediel de Carvalho, solicita a manutenção do asfalto na saída do desvio, para acesso 

{a Rodovia Raposo Tavares, sentido Sorocaba..               

ORDEM DO DIA

Rejeitada a Discussão Única do veto total ao autógrafo nº 2.166/2021- projeto de lei nº 07/2021-L

Aprovada a Discussão única do projeto de lei nº 13/2021-L que dispõe sobre denominação de logradouro público que especifica

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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