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DECRETOSDECRETOS
DECRETO Nº 2.226, DE 31 DE AGOSTO DE 2021

Declara continuidade do estado de calamidade pública no Município de Alumínio para enfrentamento 
da pandemia decorrente do coronavírus.
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por lei,
CONSIDERANDO a situação de emergência declarada pelo Decreto nº 2.058, de 17 de março de 
2020 e de Calamidade Pública declarada pelo Decreto nº 2062 de 20/03/2020 para o enfrentamento da 
pandemia decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO o Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, que reconheceu o estado de calami-
dade pública decorrente da pandemia do COVID-19 que atinge o Estado de São Paulo, e o reconheci-
mento do estado de calamidade pública pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para os 
fins do disposto no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal;
CONSIDERANDO que desde 01 de janeiro de 2021, ainda continuamos com medidas de enfrentamen-
to da pandemia decorrente o coronavírus, registrando um número considerável de contágio, internação 
e óbitos pela Covid-19;
CONSIDERANDO que, segundo os relatos do Departamento Municipal de Finanças, nesse exercício 
ainda necessitamos de ações emergenciais necessárias para conter a pandemia do coronavírus;
CONSIDERANDO que as finanças públicas e as metas fiscais estabelecidas para o presente exercício 
poderão restar gravemente comprometidas no Município, assim como as metas de arrecadação de 
tributos, pela redução da atividade econômica;
CONSIDERANDO a orientação do Tribunal de Contas de São Paulo, para que seja atualizada junto a 
ALESP, decreto de calamidade pública no exercício de 2021,

D E C R E T A
Art. 1º Fica declarado a continuidade do estado de calamidade pública para todos os fins de direito no 
Município de Alumínio.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 01 de janeiro 
de 2021.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO, aos 31 de agosto de 2021
       PAULO SERGIO ROMERO                        

Diretor Departamento Municipal de Saúde                       
ANTONIO PIASSENTINI

Prefeito Municipal
LAVÉRIO RUSSO JUNIOR

Diretor Departamento Municipal De Finanças
Registrado e Publicado na Prefeitura em 31/08/2021

D E C R E T O Nº 2.227, DE 09 DE SETEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a retomada segura de atividades com atendimento presencial no Município de Alumínio, 
conforme medidas estabelecidas pelo Plano São Paulo do Governo do Estado, nos termos do Decreto 
Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, com suas posteriores atualizações, e dá outras providên-
cias. 
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas pela Lei Orgânica do Município; e;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, que instituiu o 
Plano São Paulo, com suas posteriores atualizações; 
CONSIDERANDO o balanço do Governo Estadual, com o estabelecimento de medidas para o funcio-
namento de atividades com atendimento presencial no Estado, denominada "Retomada Segura" do 
Plano São Paulo, em consonância com as respectivas normas e deliberações pertinentes; 
CONSIDERANDO as medidas de contenção já adotadas pelo Município de Alumínio e a necessidade 
de ações complementares para adequação ao Plano São Paulo, observadas as normas regulares 
pertinentes,

 D E C R E T A : 
Art. 1º  Fica autorizada, nos termos do Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, com suas 
posteriores atualizações, a partir do dia 09 de setembro de 2021, a retomada segura das atividades, 
com atendimento presencial, localizadas no Município de Alumínio, conforme medidas estabelecidas 
pelo Plano São Paulo do Governo do Estado, em consonância com seus respectivos segmentos e 
mediante o atendimento dos seguintes requisitos: 
I - atividades comerciais em geral:
a) capacidade de até 100% (cem por cento), com distanciamento mínimo de um metro entre os consu-
midores e colaboradores;
b) proibido aglomerações de qualquer natureza;
c) cumprimento integral dos protocolos sanitários. 
II - salões de beleza e barbearias: 
a) capacidade de até 100% (cem por cento), com distanciamento mínimo de um metro entre os clien-

tes;
b) proibido aglomerações de qualquer natureza;

c) cumprimento integral dos protocolos sanitários.
III - atividades religiosas (igrejas e templos): 
a) capacidade de até 100% (cem por cento), com o distanciamento mínimo de um metro entre os 
frequentadores; 
b) proibido aglomerações de qualquer natureza;
c) atividades presenciais individuais e coletivas com público sentado; 
d) cumprimento integral dos protocolos sanitários.
IV - restaurantes e similares:
a) capacidade de até 100% (cem por cento), com distanciamento mínimo de um metro entre os consu-
midores e colaboradores;
b) proibido aglomerações de qualquer natureza; 
c) consumo no local somente para clientes sentados; 
d) cumprimento integral dos protocolos sanitários.
V - atividades culturais (eventos, convenções, eventos de entretenimentos e cultura):
a) capacidade de até 100% (cem por cento), com distanciamento mínimo de um metro entre os consu-
midores e colaboradores;
b) proibido aglomerações de qualquer natureza; 
c) cumprimento integral dos protocolos sanitários. 
VI - academias e práticas esportivas em todas as modalidades e centros de ginástica: 
a) capacidade de até 100% (cem por cento), com distanciamento mínimo de um metro entre os fre-
quentadores e colaboradores; 
b) proibido aglomerações de qualquer natureza; 
c) cumprimento integral dos protocolos sanitários. 
VII - eventos corporativos, culturais, esportivos e sociais (feiras, convenções, congressos, casamentos, 
festas de aniversário e formaturas):
a) capacidade de até 100% (cem por cento), com distanciamento mínimo de um metro entre os fre-
quentadores e colaboradores
b) proibido aglomerações de qualquer natureza; 
c) cumprimento integral dos protocolos sanitários. 
Parágrafo único. As atividades esportivas coletivas e de contato só serão permitidas desde que os 
participantes tenham recebido ao menos uma dose da vacina contra a Covid-19 e que sejam atendidas 
as regras e restrições de funcionamento dos estabelecimentos previstas no Plano São Paulo, instituído 
pelo Governo de São Paulo, por meio do Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020 e altera-
ções posteriores; 
VIII - Cursos, oficinas, eventos e similares, promovidos pelo Município:
a) capacidade de até 100% (cem por cento), com distanciamento mínimo de um metro entre os fre-
quentadores e colaboradores; 
b) proibido aglomerações de qualquer natureza; 
c) cumprimento integral dos protocolos sanitários.
IX – bares e similares:
a) poderão funcionar até as 24 horas;
b) capacidade de até 100% ( cem por cento), com distanciamento mínimo de um metro entre os fre-
quentadores e colaboradores; 
c) proibido aglomerações de qualquer natureza; 
d) cumprimento integral dos protocolos sanitários. 
e) em zonas residenciais não deve ultrapassar o limite de ruído permitido pela NBR 10.151/2019, ou 
seja, 55 decibéis no período diurno (entre 7h00 e 20h00) e 50 decibéis no período noturno (entre 20h00 
e 24h00)
Art. 2°  Fica autorizada, nos termos do Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, com suas 
posteriores atualizações, a partir do dia 09 de setembro de 2021, a retomada segura de atividades e 
serviços considerados essenciais, e demais atividades relacionadas no § 1 ° do artigo 3° do Decreto 
Federal nº 10.282/2020, ressalvadas as restrições enumeradas pelo Decreto Estadual nº 64.881/2020, 
e suas posteriores alterações, em especial o Decreto Estadual nº 64.975/2020 conforme medidas 
estabelecidas pelo Plano São Paulo do Governo do Estado, em consonância com seus respectivos 
segmentos. 
§1º  As padarias poderão funcionar com a capacidade de até 100% (cem por cento), com distancia-
mento mínimo de um metro entre os consumidores e colaboradores, bem como cumprir os demais 
protocolos sanitários de que trata o presente decreto. 
§ 2° Os supermercados, mercados e congêneres deverão respeitar o distanciamento mínimo de um 
metro entre os consumidores e colaboradores, bem como cumprir os demais protocolos sanitários de 
que trata o presente decreto. 
Art. 3º A retomada segura das atividades com atendimento presencial ora autorizadas exige, rigorosa-
mente, a adoção de todas as medidas sanitárias elencadas no Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de 
maio de 2020, com suas posteriores atualizações.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput deste artigo, os estabelecimentos autorizados a funcio-
nar deverão seguir todos os protocolos de higienização pertinentes, em especial:
I - uso obrigatório de máscaras faciais cobrindo o nariz e a boca; 
II - manter o distanciamento entre consumidores, clientes, funcionários, colaboradores e prestadores 
de serviços de, pelo menos um metro entre si, em eventuais filas, no interior e no exterior do estabele-
cimento; 
III - fornecimento de álcool em gel 70% (setenta por cento) para consumidores, funcionários, colabora-
dores e prestadores de serviços; 
IV - higienização constante de superfícies e ambientes. 
Art. 4º No âmbito da Administração Pública Municipal, deverão ser observados seus atos próprios e as 
demais normas aplicáveis. 
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Art. 5°  As atividades nas unidades de ensino públicas ou privadas observarão ato municipal próprio 
bem como o disposto nas normas aplicáveis do Plano São Paulo.
Art. 6º  O atendimento ao público no Paço Municipal será realizado das 9h00 até 16h00:  
a) capacidade de até 100% (cem por cento), com distanciamento mínimo de um metro entre os frequentadores e cola-
boradores; 
b) proibido aglomerações de qualquer natureza; 
c).cumprimento integral dos protocolos sanitários.
Art. 7º Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação deste decreto serão defi nidos pelo COE - Centro de Ope-
rações de Emergência em Saúde Pública para o COVID-19 em Alumínio, e deverão observar, no que couber, as normas 
e demais deliberações estabelecidas pelo Governo do Estado de São Paulo.
Art. 8º As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação 
epidemiológica no Município.
Art. 9º Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO, aos 09 de setembro de 2021.
DR. PAULO SÉRGIO ROMERO

Diretor do Departamento Municipal de Saúde e Presidente do COE
ANTONIO PIASSENTINI

Prefeito Municipal
DALILA BERGER ARANTES 

Diretora do Departamento Municipal de Governo
Registrado e Publicado na Prefeitura em 09/09/2021

                  

   

MORADORES DA VILA RÉ, PARAÍSO E LOTEAMENTO IREMA

A Empresa de Engenharia Logatti Eng. Ltda. – EPP  
Executará levantamentos planialtimétrico-cadastrais nos núcleos Vila Ré, Paraíso e Loteamento Irema,  para o Consór-
cio Diagonal e G&A (Cidade Legal).
Comunicamos que está previsto o início de tais  serviços:
• Na Vila Ré e Paraíso, a partir de 27/09/2021  (segunda feira);  e 
• No Loteamento  Irema,  a partir de 11/10/2021  (segunda feira) 
Poderá ocorrer inversão de datas nestes bairros citados.
Solicitamos a cooperação dos moradores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 14 de setembro de 2021.

EDITAL DE INSTAURAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE ESPECIFICO - REURB-E – 
LEI 13.465/2017

ANTÔNIO PIASSENTINI, prefeito municipal da Prefeitura Municipal de Alumínio, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da legislação federal, FAZ SABER que o MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO autuou o Processo Administrativo n° 
660/2021 e instaurou procedimento de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Especifi co — REURB-E, com 
vistas à regularização do parcelamento do solo e à titulação de imóveis inseridos no núcleo urbano informal consolidado 
denominado CONDOMINIO RESIDENCIAL BOULEVAR 3, implantado em terreno com 000.000,00m2 contida em área 
maior identifi cada como SÍTIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, com entrada principal por uma Estrada Municipal 
sem denominação localizada no Bairro do Brejo, cuja área quadrada total é de 358.366,00m2 ou 14,20 alqueires  de 
propriedade de MARGARIDA DE BARROS PETRIN, brasileira, aposentada, fi lha de Antenor de Barros e de Delmina de 
Barros (falecidos), portadora de cédula de identidade RG n.º 11.616.096-2 SSP/SP, inscrita n.º CPF/MF sob o n.º 
071.922.818-24, residente e domiciliada na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, na Rua José Garibaldi, n° 28, 
Vila Barcelona; ROMEU SINCARIUC, brasileiro, aposentado, fi lho de Joan Sincariuc e Benedita de Barros Sincariuc, 
portador da cédula de identidade RG n.º 6.469.478-1 , inscrito n.º CPF/MF sob n.º 620.839.298-53 e sua mulher MARIA 
LUIZA BUENO DE MORAES SINCARIUC, brasileira, industriaria, fi lha de Abel Bueno de Moraes e de Anna Rolim de 
Moraes, portadora da cédula de identidade RG n.º 15.940.452-6 SSP/SP, inscrita n.º CPF/MF sob n.º 039.049.048-25, 
casados sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados na cidade de Votorantim, Estado de São 
Paulo, na Rua Angelina Francisco Parri, n.º 174, casa 1, Parque Bela Vista; ROSIMEIRE BARALDI TERCIANI, 
brasileira, bancária, fi lha de Gentil Baraldi e Maria Aparecida Vicente de Oliveira Baraldi, portadora da cédula de 
identidade RG n.º 18.780.413 SSP/SP, inscrita n.º CPF/MF sob o n.º 132.520.218-54, casada sob o regime da 
comunhão parcial de bens, com REINALDO TERCIANI, brasileiro, engenheiro, fi lho de Domício Terciani e Benedita de 
Barros Terciani, portador da cédula de identidade RG n.º 15.748.773-8 SSP/SP, inscrito n.º CPF/MF sob o n.º 
074.301.318-24, residentes e domiciliados na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, na Rua Alameda das 
Hortênsias, n.º 330, Jardim Simus; MARIANGELA DE QUEIROZ TERCIANI , brasileira , do lar, fi lha de José Francisco 
de Queiroz e de Maria Jose de Campos Queiroz, portadora da cédula de identidade RG n.º 25.902.592-6 SSP/SP, 
inscrita n.º CPF/MF sob o n.º 161.790.418-06, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, com ROGERIO 
TERCIANI, brasileiro, técnico eletricista, fi lho de Domício Terciani e de Benedita de Barros Terciani, portador da cédula 
de identidade RG n.º 17.396.862-4 SSP/SP, inscrito n.º CPF/MF sob n.º 074.302.788-41 , residentes e domiciliados na 
cidade de Votorantim, Estado de São Paulo, na Rua Leônidas de Góes Vieira, n.º 159, Jardim Paraiso; DlOMAR DE 
BARROS VIEIRA PERES, brasileira, do lar, fi lha de José Vieira e de Maria Aparecida de Barros Vieira, portadora da 
cédula de identidade RG n.º 12.976.452-8 SSP/SP, inscrita n.º CPF/MF sob n.º 046.855.308-88 e seu marido MANOEL 
PERES SOBRINHO, brasileiro, ministro evangélico, fi lho de Diogo Peres Pineda e de Josefa Peres, portador da cédula 
de identidade RG n.º 6.338.397-4 SSP/SP, inscrito n.º CPF/MF sob n.º 589.294.108-63, residentes e domiciliados na 
cidade de Votorantim, Estado de São Paulo, na Rua Pedro Valsechi, n° 123, Jardim Icatu; LEVI BARROS VIEIRA, 
brasileiro, viúvo, aposentado, fi lho de José Vieira e de Maria Aparecida de Barros Vieira, portador da cédula de 
identidade RG n.º 12.976.957 SSP/SP, inscrito n.º CPF/MF sob n.º 041.796.128-60, residente e domiciliado na 
cidade de Votorantim, Estado de São Paulo, na Rua Alfredo Filippim, n.º 73, Vila Dominguinhos; JOAQUIM DE 
BARROS , brasileiro, motorista, fi lho de Antônio de Barros e de Ângela Loudigiani de Barros, portador da cédula 
de identidade RG n.º 21.922.564-3 SSP/SP, inscrito n.º CPF/MF sob o n.º 122.493.208-02 , Solteiro , residente e 
domiciliado na cidade de Alumínio, Estado de São Paulo, na Rua Angelino Suares da Cruz, n.º 260, Bairro Jardim 
Olidel; NICODEMO DE BARROS, brasileiro, comerciante, fi lho de Antônio de Barros e de Ângela Loudigiani de 

Barros, portador da cédula de identidade RG n.º 7.124.341 SSP/SP, inscrito n.º CPF/MF sob o n.º 985.343.438-53 e sua 
mulher JANETE APARECIDA BECKER BARROS , brasileira, do lar, portadora da cédula de identidade , inscrita n.º CPF/
MF sob n.º 071.983.418-02, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados na cidade de 
Alumínio, Estado de São Paulo, na Estrada da Capela Santa Rita, n.º 250, Bairro Mato Dentro; JURACI DE BARROS, 
brasileiro, motorista, fi lho de Antônio de Barros e de Ângela Loudigiani de Barros, portador da cédula de identidade RG 
n.º 12.613.625 SSP/SP, inscrito n.º CPF/MF sob o n.º 985.407.268-15 e sua mulher ANGELA APARECIDA DA SILVA 
BARROS, brasileira, do lar, fi lha de Francisco Pedro da Silva e de Maria do Socorro Monteiro da Silva, portadora da 
cédula de identidade RG n.º 27.137.805-0 SSP/SP, inscrita n.º CPF/MF sob o n.º 389.225,388-99, casados sob o regime 
da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados na cidade de Alumínio, Estado de São Paulo, na Rua Geraldo 
Rodrigues da Silva, n.º 68, casa 01, Bairro Granja Modelo; HENRIQUE DE BARROS, brasileiro, solteiro, motorista, fi lho 
de Antônio de Barros e de Ângela Loudigiani de Barros, portador da cédula de identidade RG n.º 17.577.568 SSP/SP, 
inscrito n.º CPF/MF sob o n.º 027.163.978-48, residente e domiciliado na cidade de Alumínio, Estado de São Paulo, na 
Rua Angelino Soares da Cruz, n.º 260, Jardim Olidel; ADELAIDE DE BARROS PEREIRA, brasileira, do lar, fi lha de 
Antônio de Barros e de Ângela Loudigiani de Barros, portadora da cédula de identidade RG n.º 21.809.925 SSP/SP, 
inscrita n.º CPF/MF sob o n.º 141.608.328-65 e seu marido TARCISIO LEONCIO PEREIRA, brasileiro, comerciante, fi lho 
de Jorge Pereira e Rita Amélia de Jesus, portador da cédula de identidade RG n.º 11.614.318-6 SSP/SP, inscrito n.º 
CPF/MF sob o n.º 891.072.768-34, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados na 
cidade de Alumínio, Estado de São Paulo, na Rua Angelina Soares da Cruz, n.º 260, Jardim Olidel; VALDECI DE 
BARROS, brasileiro, solteiro, motorista, fi lho de Antônio de Barros e de Ângela Loudigiani de Barros, portador da cédula 
de identidade RG n.º 24.829.104 SSP/SP, inscrito n.º CPF/MF sob o n.º 122.792.798-35, residente e domiciliado na 
cidade de Alumínio, Estado de São Paulo, na Estrada Servidão Sítio Antônio Barros, n.º 679, Bairro Figueiras; DOMICIO 
ANTONIO TERCIANI, brasileiro, guarda civil municipal, fi lho de Domício Terciani e de Benedita de Barros Terciani, 
portador da cédula de identidade RG n.º15.748.657 SSP/SP, inscrito n.º CPF/MF sob o n.º 058.039.318-61 e sua mulher 
TELMA APARECIDA DA SILVA, brasileira, cabeleireira, fi lha de Maria Benedita da Silva, portadora da cédula de 
identidade RG n.º15.500.138-3 SSP/SP, inscrita n.º CPF/MF sob o n.º071.935.178-21, casados sob o regime parcial de 
bens, residentes e domiciliados na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, na Rua Ataliba Borges, n.º 205, 
apartamento 03, Vila Hortência; e ROBERTO SINCARIUC, brasileiro, divorciado, comerciante, fi lho de Roberto Natalino 
Sincariuc e de Elisabeth Peres Rolta Sincariuc, portador da cédula de identidade RG n.º 26.286.655 SSP/SP, inscrito n.º 
CPF/MF sob o n.º 161.838.288-82, residente e domiciliado na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo, na Rua 
Araçoiaba, n.º 71, Centro, representados no processo supra mencionado nos termos da PROCURACÃO PÚBLICA 
lavrada perante o Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Votorantim - Estado de São Paulo, 
LIVRO N° 321 -PÁGINA N° 281 -1° TRASLADO e LIVRO N° 321 -PÁGINA 339 1° TRASLADO, por seus bastantes 
procuradores: REINALDO TERCIANI, brasileiro, engenheiro, casado, portador da cédula de identidade RG n.º 
15.748.773-8 SSP/SP, inscrito n.º CPF/MF sob o n.º074.301.318-24, residente e domiciliado na cidade de Sorocaba , 
Estado de São Paulo, na Rua das Hortênsias, n.º380, Jardim Simus; ROGERIO TERCIAN, brasileiro, casado, técnico 
eletricista, portador da cédula de identidade RG n.º 17.396.862-4 SSP/SP, inscrito n.º CPF/MF sob o n.º074.302.788-41 , 
residente e domiciliado na cidade de Votorantim, Estado de São Paulo, na Rua Leônidas de Góes Vieira, n.º 159, Jardim 
Paraiso e JOAQUIM DE BARROS, brasileiro, motorista, fi lho de Antônio de Barros e de Ângela Loudigiani de Barros, 
portador da cédula de identidade RG n° 21.922.564-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 122.493.208-02, solteiro, 
residente e domiciliado na cidade de Alumínio, Estado de São Paulo, na Rua Angelina Suares da Cruz , n.º260, Bairro 
Jardim Olidel, cujos seus antecessores e eles próprios vem exercendo a posse mansa e pacifi ca com “animus domini”  
desde o ano de 1919.
FAZ SABER também que para o processamento da referida regularização o Município emitira o Auto de Demarcação 
Urbanística com o objetivo da abertura de matricula da área do referido condomínio residencial.
FAZ SABER ainda e fi nalmente que todos os trabalhos técnicos e jurídicos para instruir o plano da REURB-E do Condo-
mínio Residencial Boulevard 3, Bairro do Brejo, bem como todas as obras de infraestrutura necessárias serão realizados 
pelo interessado, P. R. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E CONSTRUTORA LTDA.

Alumínio, 14 de setembro de 2021. 

ANTÔNIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal

L E I Nº 2.163, DE 31 DE AGOSTO DE 2021
(Projeto de Lei nº 22/2021-L-Autoria do edil Chico Capoeira -Autógrafo nº 2187, 17/08/2021)
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 SERGIO DE MORAES” que interliga a Rua Darci Onorio Rocha no Bairro Figueiras, 
conforme croqui anexo.
Art. 2º - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 31 de agosto de 2021.
ANTONIO PIASSENTINI

Prefeito Municipal
RODOLPHO BARRETO MIGUEL RODRIGUES 

Diretor do Departamento Municipal de Planejamento e Obras
Registrada e Publicada na Prefeitura em 31/08/2021

L E I Nº 2.164, DE 31 DE AGOSTO DE 2021

(Projeto de Lei nº 21/2021-L-Autoria do edil Prof. Jediel -Autógrafo nº 2186, 17/08/2021)
ESTABELECE MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA MAUS-TRATOS E ABANDONO DE ANIMAIS NO 
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ALUMINIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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 estabelecida multa e sanções administrativas para maus-tratos e abandono de animais a ser aplicada a 
quem as praticar, sejam essas pessoas físicas ou jurídicas, munícipes, estabelecimentos comerciais ou industriais.
Parágrafo único. Entenda-se por animais, todo ser vivo animal não humano, inclusive:
I - fauna urbana não domiciliada: felinos, caninos, equinos, pássaros;
II - animais de produção ou utilidade: ovinos, bovinos, suínos, muares, caprinos;
III - animais domesticados e domiciliados, de estimação ou companhia;
IV - fauna nativa;
V - fauna exótica;
VI - animais remanescentes de circos; e
VII - grandes e pequenos primatas, anfíbios e répteis.
Art. 2º Defi ne-se como maus-tratos contra animais, ações diretas ou indiretas capazes de provocar privação das neces-
sidades básicas, sofrimento físico, medo, stress, angústia, patologias ou morte.
§ 1º Entenda-se por ações diretas aquelas que, volitiva e conscientemente, provoquem os estados descritos no caput, 
tais como:
I - abandono em vias públicas ou em residências fechadas ou inabitadas;
II - agressões diretas ou indiretas de qualquer tipo tais como:
a) espancamento;
b) lapidação;
c) uso de instrumentos cortantes;
d) uso de instrumentos contundentes;
e) uso de substâncias químicas;
f) fogo;
g) uso de substâncias escaldantes; e
h) uso de substâncias tóxicas.
Continuação da Lei nº 2.164/2021 fl s. 02

III - privação de alimento ou de alimentação adequada à espécie;
IV - confi namento inadequado à espécie;
V - coação à realização de funções inadequadas à espécie ou ao tamanho do animal;
VI - abuso ou coação ao trabalho de animais feridos, prenhes, cansados ou doentes; e,
VII - torturas.
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§ 2º Entenda-se por ações indiretas aquelas que provoquem os estados descritos no caput através de omissão, omissão 
de socorro, negligência, imperícia, má utilização e/ou utilização por pessoa não capacitada de instrumentos ou equipa-
mentos.
Art. 3º O infrator ao disposto nesta Lei será aplicada multa no valor de 500 (quinhentas) UFIRMAs. 
Parágrafo único. Nos casos de reincidência a multa será aplicada em dobro
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 31 de agosto de 2021.
ANTONIO PIASSENTINI

Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Prefeitura em 31/08/2021

L E I Nº 2.165, DE 31 DE AGOSTO DE 2021
(Projeto de Lei nº 23/2021-L-Autoria do edil Prof. Jediel -Autógrafo nº 2189, 17/08/2021)
Denomina Via Pública Municipal e dá outras providências. 
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. 1°- A atual Rua “C”, do Bairro Três Sinos, passa a denominar-se “FRANCISCO POSSANI”, a via pública conforme 
croqui anexo e fi ca fazendo parte integrante da presente.
 Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 31 de agosto de 2021.
ANTONIO PIASSENTINI

Prefeito Municipal
RODOLPHO BARRETO MIGUEL RODRIGUES 

Diretor do Departamento Municipal de Planejamento e Obras
Registrada e Publicada na Prefeitura em 31/08/2021

L E I Nº 2.166, DE 31 DE AGOSTO DE 2021
(Projeto de Lei nº 24/2021-L-Autoria do edil Adilson Baldoino -Autógrafo nº 2190, 24/08/2021)
Dispõe sobre a divulgação das informações dos Conselhos Municipais no site ofi cial da Prefeitura Municipal de Alumínio.                         
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 assegurada a divulgação das informações dos Conselhos Municipais no site ofi cial da Prefeitura Municipal 
de Alumínio.
Art. 2º- As informações dos “Conselhos Municipais” são:
I – Nome dos integrantes titulares e respectivos suplentes, assim como cargo e instituição ou órgão que cada membro 
representa;
II – Dados para contato com o Conselho;
III – Calendário anual contendo as datas de reuniões a serem realizadas;
IV – Horário e endereço do local onde ocorrem as reuniões;
V - Arquivos contendo as atas das reuniões, editais, resoluções e deliberações aprovadas.
Parágrafo Único: Os arquivos citados no “inciso V” serão disponibilizados após a expedição em tempo razoável.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 31 de agosto de 2021.
ANTONIO PIASSENTINI

Prefeito Municipal
DALILA BERGER ARANTES

Diretora do Departamento Municipal de Governo
Registrada e Publicada na Prefeitura em 31/08/2021

L E I Nº 2.167, DE 02 DE SETEMBRO DE 2021
(Projeto de Lei nº 20/2021-L-Autoria do edil Prof. Jediel -Autógrafo nº 2193, 31/08/2021)
Denomina Via Pública Municipal e dá outras providências. 
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. 1°- Passa a denominar-se Rua “HÉLIO CUSTÓDIO MONTEIRO”, a via pública que interliga a Estrada Municipal 
Dr. Irineu de Resende à Rua 2, no Bairro Jardim Daniele - conforme croqui anexo e fi ca fazendo parte integrante da 
presente.
 Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 02 de setembro de 2021.
ANTONIO PIASSENTINI

Prefeito Municipal
RODOLPHO BARRETO MIGUEL RODRIGUES 

Diretor do Departamento Municipal de Planejamento e Obras
Registrada e Publicada na Prefeitura em 02/09/2021

L E I   Nº 2.168,  DE 08 DE SETEMBRO DE 2021
“ALTERA LEI Nº 2.010, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018 - PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DE ALUMÍNIO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”         
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 - Ficam alterados na Lei nº 2.010, de 21 de setembro de 2018, que trata-se do Plano Diretor Participativo de Alu-
mínio, o ANEXO II – Mapa do Macrozoneamento de Alumínio; o ANEXO III – Mapa de Zoneamento Urbano de Alumínio 
e o QUADRO II – Parâmetro Urbanísticos, conforme anexos que fi cam fazendo parte desta lei.
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 08 de setembro de 2021
ANTONIO PIASSENTINI

Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Prefeitura em 08/09/2021
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24ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 13 DE SETEMBRO 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 314, 315, 337, 338, 339, 340, 341 e 345 de 2021 que estarão 
disponíveis no portal de transparência da Câmara.
Recebimento do projeto de lei nº 24/2021 que autoriza a prefeitura de alumínio a celebrar convênio com o depar-
tamento estadual de trânsito-detran, e dá outras providências

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREA-
DORES:
Recebimento do projeto de lei nº 28/2021 que dispõe sobre denomi-
nação de logradouro pública que especifi ca
Recebimento do Moção Nº 11/2021 de APLAUSO À COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO, PELO 
INVESTIMENTO NO VALOR DE R$ 2 BILHÕES NA CIDADE DE ALUMÍNIO. 
Recebimento Moção Nº 10/2021 de aplauso ao arquiteto Erick Monteiro e sua esposa a designer Natá-
lia Amaral de Oliveira.
Recebimento do projeto de lei nº 29/2021 que Proíbe a utilização de verba pública no âmbito do Muni-
cípio de Alumínio, em eventos e serviços que promovam a sexualização de crianças e adolescentes e 
dá providências correlatas.
Recebimento do projeto de lei nº 30/2021 que dispõe sobre o reconhecimento da prática de atividade 
física e do exercício físico como essenciais no município de Alumínio.
Recebimento do PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 04/2021 que Dispõe sobre 
acréscimo da alínea j do inciso II do § 3º do Art. 47.

Requerimentos
Requerimento nº 382/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações à CBA sobre forneci-
mento de cesta básica e marmitex aos policiais militares.
Requerimento nº 383/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações sobre buracos feitos 
pela Sabesp.
Requerimento nº 384/2021, de autoria do edil Jean da Elite, requer informações sobre criação de um 
abrigo municipal para animais abandonados.
Requerimento nº 385/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações sobre os testes rápidos 
contra o Covid.
Requerimento nº 386/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações sobre implantação de 
atividade delegada.
Requerimento nº 387/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações sobre fornecimento de 
água potável no bairro Genebra.
Requerimento nº 388/2021, de autoria do edil DJ Delcinho, requer informações sobre aproveitamento 
das águas provenientes da E.T.A.P.
Requerimento nº 389/2021, de autoria do edil Profª. Meire Barbosa, requer informações sobre o asfalto 
no Bairro Areia Branca.
Requerimento nº 390/2021, de autoria do edil Jean da Elite, requer informações sobre troca de areia e 
escoamento do parquinho da praça da Vila Alpha.

Indicações
Indicação Nº 290/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita manutenção com uso de Máquina na 
Rua das Laranjeiras no bairro Oncinha, conforme solicitado por moradores.
Indicação Nº 291/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita manutenção do parquinho da Praça 
“Expedito Alcântara Melo” na Vila Alpha.

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DE DIVERSOS
Recebimento do ofício CG.C.DER nº 426/2021 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referen-
te a licitação, contrato e termos aditivos julgados irregulares fi rmado em 30/09/2011 entre a Prefeitura 
Municipal de Alumínio e a empresa Jundiá.

ORDEM DO DIA
Aprovada a Discussão ùnica do projeto de lei nº 27/2021 que dispõe sobre denominação de logradouro 
público que especifi ca.
Aprovada a SEGUNDA Discussão Projeto de Emenda à Lei Orgânica Nº 2/2021 que Dispõe sobre 
acrescer Parágrafo Único ao Art. 38 da LOM, para determinar a inserção do nome do autor e do núme-
ro do projeto de lei, ou de qualquer outro ato legislativo, logo abaixo da ementa do texto promulgado.
Aprovada a Discussão Unica do PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 19/2021 que Regulamenta o uso do 
veículo ofi cial da Câmara Municipal.

EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 48/2021 DE 14/09/2021.

Dispõe sobre acrescer Parágrafo Único ao Art. 38 da LOM, para determinar a inserção do nome do 
autor e do número do projeto de lei, ou de qualquer outro ato legislativo, logo abaixo da ementa do 
texto promulgado.
A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, usando das atribuições que lhe são conferidas,
Faz saber que a Câmara aprova e promulga a seguinte Emenda à Lei Orgânica Municipal:
Art. 1º - O Art. 38 da Lei Orgânica do Município de Alumínio passa a vigorar acrescido do seguinte 
Parágrafo
Único:
“Art. 38 ....................
Parágrafo Único - No ato da promulgação de lei, ou de qualquer outro ato legislativo, será inserido o 
nome do autor, ou autores, bem como o número do projeto respectivo, entre parênteses, logo abaixo 
da ementa da norma promulgada.”
Art. 2º Esta Emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data da sua publicação.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 14 de Setembro de 2021.
JOÃO LÚCIO PRETTI

Presidente
FRANCISCO CONRADO GOMES JÚNIOR

1º Secretário
Registrada e publicada

Na Câmara em 14.09.2021
ROBERTO GASPAR OLIVEIRA

Diretor Legislativo- Administrativo
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