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DECRETOSDECRETOS
D E C R E T O  Nº  2.302, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2023

ALTERA A COMISSÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA, DO 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 alterada a Comissão de Regularização Fundiária, do exercício de 2021 a 
dezembro de 2024, para Instaurar, Processar, Classificar e Aprovar Processos Admi-
nistrativos necessários à regularização fundiária, em consonância com a Lei Federal nº 
13.465/2017.

Art. 2º - A comissão 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 Affonso 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
Bruno Ferreira de Lima Bosco

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, retroagindo seus efeitos a 
03 de janeiro de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 23 de fevereiro de 2023.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado na Prefeitura em 11/05/2021
DALILA BERGER ARANTES
Diretora do Departamento Municipal de Governo

DECRETO N.º 2.301 de 23 de fevereiro de 2023.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE APOIO AOS FES-
TEJOS DO MUNICÍPIO.

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito do Município de Alumínio no uso das atribuições legais 
que lhe são conferidas,

D E C R E T A :-

Artigo 1º - Ficam nomeados para comporem a Comissão de Apoio aos Festejos do Municí-
pio, para o ano de 2023, os seguintes membros:

Presidente: FERNANDO KITAGAWA 
Membros :SARA REGINA DE SOUZA LIMA
   RODOLPHO BARRETO MIGUEL RODRIGUES
   ALINE CRISTINA DE CAMARGO
    
Artigo 2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO,  23 de fevereiro de 2023.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado na Prefeitura em 23/02/2023

DALILA BERGER ARANTES
Diretora do Departamento Municipal de Governo

P O R T A R I A   Nº 07/2023

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

R E S O L V E:

Art. 1º  AUTORIZAR servidores celetistas permanentes da Administração Pública 
Municipal, no interesse do serviço e dentre as necessidades do departamento a que está 
lotado, a dirigir veículos oficiais leves das repartições a que pertençam, conforme abaixo 
indicados:
Nome do Servidor Nº Habilitação Departamento
Luiz Carlos Garcia 02569257928”AB” DPMPO
Art. 2º.  Para conduzir o veículo oficial os servidores autorizados deverão possuir Carteira 
Nacional de Habilitação válida e com categoria compatível com o tipo de veículo a ser 
conduzido.
Art. 3º.  Os servidores autorizados deverão verificar se o veículo possui condições de 
segurança para trafegar, sendo de suas responsabilidades qualquer ônus decorrente de 
ato culposo ou doloso que venha a cometer na condução do veículo oficial.
Parágrafo único. Na ausência de condições de uso e na hipótese de o veículo estar em 
desacordo com as normas de segurança de trânsito, os servidores deverão comunicar 
imediatamente o Diretor de Departamento de Transporte para que providencie, a repara-
ção ou a adequação do veículo à legislação pertinente.
Art. 4º. As normas do Código Trânsito Brasileiro devem ser rigorosamente observadas 
pelo condutor do veículo oficial e pelo responsável por sua manutenção.
Art. 5º.  Os servidores autorizados a conduzir veículo oficial que for autuado  por infração 
às normas de trânsito estará sujeito ao procedimento administrativo para apuração de 
responsabilidade e ressarcimento ao Erário.
Art. 6º.  Ficam expressamente vedadas aos servidores condutores do veículo oficial:
a) a cessão da direção do veículo a terceiros, exceto se também autorizados ou na 
ocorrência de caso fortuito ou força maior;
b) a utilização em atividades particulares ou diversas daquelas que motivarem a 
autorização;
c) a condução de pessoas e/ou materiais estranhos à Administração Pública;
Continuação da Portaria nº 07/2023 fls. 02.
d) a utilização fora do horário de expediente ou da escala do servidor, salvo nos 
casos previamente autorizados e pormenorizados pelo Departamento autorizador na ficha 
de controle de tráfego.

PORTARIASPORTARIAS
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Art. 7º. Os servidores autorizados a dirigir veículo ofi cial deverão preencher e assinar 
todo e qualquer formulário que eventualmente se mostre efi caz no dirimir de possíveis 
dúvidas sobre o trajeto, horário e fi nalidade da condução, em especial a fi cha  de controle 
de tráfego a ser instituída pelo Departamento de Transporte.

Art. 8º. A autorização de que trata esta Portaria não confi gura acúmulo de atribuições e 
não assegura aos servidores autorizados o direito a qualquer acréscimo salarial.

Art. 9º.  CUMPRA-SE, com as medidas legais pertinentes.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 09 de janeiro de 2023.

P O R T A R I A   Nº 09/2023
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais 
que lhe são conferidas:

R E S O L V E:
Art 1º  AUTORIZAR servidores celetistas permanentes da Administração Pública 
Municipal, no interesse do serviço e dentre as necessidades do departamento a que está 
lotado, a dirigir veículos ofi ciais leves das repartições a que pertençam, conforme abaixo 
indicados:
Nome do Servidor Nº Habilitação Departamento
Eliane de Paula 2534761525”AB” DPMDS
Art. 2º.  Para conduzir o veículo ofi cial os servidores autorizados deverão possuir Carteira 
Nacional de Habilitação válida e com categoria compatível com o tipo de veículo a ser 
conduzido.
Art. 3º.  Os servidores autorizados deverão verifi car se o veículo possui condições de 
segurança para trafegar, sendo de suas responsabilidades qualquer ônus decorrente de 
ato culposo ou doloso que venha a cometer na condução do veículo ofi cial.
Parágrafo único. Na ausência de condições de uso e na hipótese de o veículo estar em 
desacordo com as normas de segurança de trânsito, os servidores deverão comunicar 
imediatamente o Diretor de Departamento de Transporte para que providencie, a repara-
ção ou a adequação do veículo à legislação pertinente.
Art. 4º. As normas do Código Trânsito Brasileiro devem ser rigorosamente observadas 
pelo condutor do veículo ofi cial e pelo responsável por sua manutenção.
Art. 5º.  Os servidores autorizados a conduzir veículo ofi cial que for autuado  por infração 
às normas de trânsito estará sujeito ao procedimento administrativo para apuração de 
responsabilidade e ressarcimento ao Erário.
Art. 6º.  Ficam expressamente vedadas aos servidores condutores do veículo ofi cial:
a) a cessão da direção do veículo a terceiros, exceto se também autorizados ou na 
ocorrência de caso fortuito ou força maior;
b) a utilização em atividades particulares ou diversas daquelas que motivarem a 
autorização;
c) a condução de pessoas e/ou materiais estranhos à Administração Pública;
Continuação da Portaria nº 09/2023 fl s. 02.
d) a utilização fora do horário de expediente ou da escala do servidor, salvo nos 
casos previamente autorizados e pormenorizados pelo Departamento autorizador na fi cha 
de controle de tráfego.
Art. 7º. Os servidores autorizados a dirigir veículo ofi cial deverão preencher e assinar 
todo e qualquer formulário que eventualmente se mostre efi caz no dirimir de possíveis 
dúvidas sobre o trajeto, horário e fi nalidade da condução, em especial a fi cha  de controle 
de tráfego a ser instituída pelo Departamento de Transporte.
Art. 8º. A autorização de que trata esta Portaria não confi gura acúmulo de atribuições e 
não assegura aos servidores autorizados o direito a qualquer acréscimo salarial.
Art. 9º.  CUMPRA-SE, com as medidas legais pertinentes.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 1º de fevereiro de 2023.

 PORTARIA Nº. 06/2023

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

CONSIDERANDO a necessidade de engenheiro civil na gestão pública municipal até 
realização de concurso público;

CONSIDERANDO os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, tais 
como: economicidade, proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e efi ciên-
cia;

R E S O L V E:
Art.1º DESIGNAR, o servidor celetista permanente Sr. CLEITON RODRIGUES ROSA 
portador da CTPS nº 80201 série 0319/SP, RG nº 48.156.586-3, CPF nº 386.614.648-54, 
para responder pelo emprego celetista permanente de Engenheiro Civil lotação no DpM-
PO, carga horária 40 horas semanais, enquanto o cargo permanecer emprego vago, até 
realização de concurso público.
Art.2º O substituto fará jus à diferença de salários enquanto perdurar a substituição, a 
título de gratifi cação, não se incorporando ao salário base inicial, exceto para os efeitos 
trabalhistas especifi cados na Consolidação das Leis do Trabalho.
Art.3º  O servidor fi ca ciente que retornará ao cargo de origem, assim que o cargo seja 
ocupado por concurso público ou por ulterior deliberação.
Art. 4º   Cumpra-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 03 de janeiro de 2023.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal 
Registrado e Publicado na Prefeitura em 03/01/2023
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração

PORTARIA Nº 08/2023
ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais 
que lhe são conferidas,

CONSIDERANDO o constante no Processo nº 107, de 19/01/2023; 
RESOLVE:

Art. 1º DESLIGAR do serviço público, a pedido, o servidor Sr. EDNILSON JOSÉ TEI-
XEIRA, portador da CTPS nº 87101 serie 19/SP, RG nº 12.373.148-3 SSP/SP e do CPF 
nº 042.972.828-01, do emprego celetista permanente de Dentista, lotação DPMS, carga 
horária 20 horas semanais..
Art. 2º Em decorrência da demissão supra, fi ca VAGO o emprego celetista permanente 
de Dentista, lotação DPMS, constante do Anexo I da Lei n.º 03/93.
Art. 3º CUMPRA-SE com as medidas legais pertinentes. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 24 de janeiro de 2023.
ANTONIO PIASSENTINI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada na Prefeitura em 24/01/2023
ARLINDO SALES
Diretor do Departamento Municipal de Administração

80ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 06 DE MARÇO DE 2023 ÀS 18:00 HORAS 
PRESIDENTE: CHICO CAPOEIRA
VICE-PRESIDENTE: DJ DELCINHO
SECRETÁRIOS: PROFª.MEIRE BARBOSA, ADILSON BALDOINO E 
PAULINHO BOLA
VEREADORES PRESENTES: DR. PRETTI, RIVERA, PROF. JEDIEL 
DE CARVALHO E JEAN DA ELITE.
LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO:
Recebimento das respostas dos requerimentos nºs 05, 06, 07, 08 e 09 
de 2023 que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara.

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADO-
RES:

Recebimento do projeto de decreto legislativo nº 02/2023.
Recebimento do requerimento nº 44/2023 que solicita regime de ur-

gência especial na apreciação do projeto de decreto legislativo nº 
02/2023.

PUBLICAÇÕES OFICIAISPUBLICAÇÕES OFICIAIS
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3Requerimentos
Requerimento nº 38/2023, de autoria do edil Chico Capoeira requer 
informações sobre condições da Rua A no bairro Haras 3 Sinos.
Requerimento nº 39/2023, de autoria do edil Chico Capoeira requer 
informações sobre falta de identificação na Rua Jocélio Fernandes Ma-
cedo.
Requerimento nº 40/2023, de autoria do edil Jean da Elite, requer  infor-
mações sobre a falta de um ponto de ônibus na Rua Octavio Corrêa da 
Costa.
Requerimento nº 41/2023, de autoria do edil Jean da Elite, requer  infor-
mações sobre instalação de praça no Bairro Areia Branca.

Requerimento nº 42/2023, de autoria do edil Chico Capeoira, requer  
informações sobre implantação de abrigo de ônibus na Rua Alberto 
Bertelli.
Requerimento nº 43/2023, de autoria do edil Paulinho Bola, requer  in-
formações sobre cobrança de taxa.

ORDEM DO DIA

Aprovada a Discussão Única do requerimento nº 44/2023
Aprovada a Discussão Única do Decreto Legislativo nº 02/2023
Aprovada a Redação Final do Projeto de Lei Nº 1/2023-L que DISPÕE 
SOBRE O DIREITO DE TODA MULHER A TER ACOMPANHANTE, 
PESSOA DE SUA LIVRE ESCOLHA, NAS CONSULTAS E EXAMES, 
INCLUSIVE OS GINECOLÓGICOS, NOS ESTABELEMENTOS PÚBLI-
COS E PRIVADOS 
Aprovada a Discussão Única do projeto de lei nº 03/2023 que dispõe 
sobre denominação de logradouro publico que especifica.

Aprovada a Discussão Única do projeto de lei nº 04/2023 que dispõe 
sobre denominação de logradouro publico que especifica.

Aprovada a Discussão Única do projeto de resolução nº 02/2023 que 
dispõe sobre alteração da organização administrativa da Câmara Muni-
cipal, com a criação de empregos permanentes.

Aprovada a Discussão Única da moção nº 04/2023

81ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 13 DE MARÇO DE 2023 ÀS 18:00 HORAS 
PRESIDENTE: CHICO CAPOEIRA
VICE-PRESIDENTE: DJ DELCINHO
SECRETÁRIOS: PROFª.MEIRE BARBOSA, ADILSON BALDOINO E 
PAULINHO BOLA
VEREADORES PRESENTES: DR. PRETTI, RIVERA, PROF. JEDIEL 
DE CARVALHO E JEAN DA ELITE.
LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO:
Recebimento das respostas dos requerimentos nºs 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19 e 20 de 2023 que estarão disponíveis no portal de 
transparência da Câmara.

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADO-
RES:

Recebimento do projeto de lei 05/2023-L que dispõe sobre denomina-
ção de logradouro público que especifica 

Recebimento da moção nº 05/2023

Requerimentos

Requerimento nº 45/2023, de autoria do edil Chico Capoeira, requer 
informações sobre manutenção do Centro Comunitário “ José Carlos 
Cardoso”.

Requerimento nº 46/2023, de autoria do edil Paulinho Bola, requer infor-
mações sobre as escolas do município.
Requerimento nº 47/2023, de autoria do edil Chico Capoeira, requer 
informações sobre o “Programa Jovem Aprendiz”.
Requerimento nº 48/2023, de autoria do edil Prof. Jediel,l requer infor-
mações sobre o reajuste na merenda escolar pelo governo federal.

Indicações

Indicação Nº 12/2023 ,de autoria do edil Jean da Elite, solicita a limpeza 
de um terreno particular na rua Vereador Arlindo Taraborelli, 230.
Indicação Nº 13/2023 ,de autoria do edil Jean da Elite, solicita a limpeza 
de um terreno particular na rua Luzo de Lima e Vereador Alcides Bran-
co.
Indicação Nº 14/2023 ,de autoria do edil Jean da Elite, solicita a manu-
tenção do asfalto na rua dos Ipês.
Indicação Nº 15/2023 ,de autoria do edil Jean da Elite, solicita a manu-
tenção do asfalto na rua Brasilio Nicolau de Moraes.
Indicação Nº 16/2023 ,de autoria do edil Prof. Jediel, solicita a melhorias 
no asfalto na Estrada Santa Rita, 5772.
Indicação Nº 17/2023 ,de autoria do edil Prof. Jediel, solicita a reforma 
do prédio da merenda escolar.
ORDEM DO DIA

Aprovada a Discussão Única do projeto de decreto-legislativo nº 
01/2023 que dispõe sobre o julgamento das contas da prefeitura munici-
pal relativas ao exercício de 2020. 

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