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PORTARIA Nº 113/2021

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

CONSIDERANDO A Lei Federal nº 13.019, de 31 de junho de 2014, o qual estabelece normas ge-
rais para as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime 
de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante 
a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseri-
dos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 1.889, de 16 de março de 2018, o qual “dispõe sobre as 
regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a Administração Pública 
Municipal e as Organizações da Sociedade Civil de que trata a lei federal nº 13.019/14”;

RESOLVE:      

Art. 1º. NOMEAR Comissão de Seleção que serão responsáveis pelo processamento e julga-
mento de chamamento públicos no âmbito da Administração Municipal, referentes parcerias, com 
organizações da sociedade civil, respeitadas as condições e os critérios de seleção estabelecidos 
nos respectivos editais de chamamento, bem como as disposições da Lei Federal nº 13.019/2014, 
regulamentada pelo Decreto Federal nº 8.726/2016 e o Decreto Municipal, nº 1.889/2018.

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

 Representantes do Departamento Municipal de Desenvolvimento Social
 Maísa Almeida de Lima Cavalcante - Presidente
 Ítalo Rânifer Sampaio Baptista - Membro

 Representante do Departamento Municipal de Negócios Jurídicos
 Glaucia Gomes de Almeida - Membro

 Representantes do Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adoles-
cente- CMDHCA
 Maria Marta Martins Ferreira - Membro
 Fiorisilia Ana Maria Risi – Membro
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Art. 3º - Para subsidiar seus trabalhos, a comissão de seleção poderá solicitar apoio de servidores 
públicos especialistas nas políticas públicas respectivas, objeto do chamamento em processamento 
e julgamento, nos moldes do que determina o § 1º do art. 11 do Decreto Municipal nº 1.889/2018

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, 05 de agosto de 2021.

ANTONIO PIASSENTINI 
Prefeito Municipal

LILIANE CONCEIÇÃO DE ALMEIDA
Diretora de Departamento Municipal de Desenvolvimento Social

Registrada e Publicada na Prefeitura em 05/08/2021.

ORDEM CRONOLOGICA DE PAGAMENTOS 

Comunicamos aos interessados que por determinação da Diretoria Municipal de Saúde, os paga-
mentos referentes aos empenhos nº 36/2021 e nº 1397/2021, com data de liquidação e pagamento  
para o dia 06/05/2021, foram suspensos para verificação dos serviços prestados, sendo liberados 
para o pagamento dia 19/05/2021. 

PORTARIAPORTARIA

27ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 8ª LEGISLATURA
DE 04 DE OUTUBRO DE 2021 ÀS 18:00 HORAS 
PRESIDENTE: DR. PRETTI
VICE-PRESIDENTE: PAULINHO BOLA
SECRETÁRIOS: CHICO CAPOEIRA, JEAN DA ELITE E RIVERA 
VEREADORES PRESENTES: Profª. MEIRE BARBOSA, ADILSON BALDOINO, DJ DELCINHO E 
PROF. JEDIEL DE CARVALHO 
LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DO EXECUTIVO:
Recebimento do projeto de lei nº 26/2021 que dispõe sobre o plano plurianual do municipio de 
Alumínio-SP para o período de 2022 a 2025 e dá outras providências.

Recebimento do projeto de lei nº 27/2021 que estima a receita e fixa a despesa do municipio de Alumí-
nio para o exercício de 2022.

LEITURA DO EXPEDIENTE RECEBIDO DOS SENHORES VEREADORES:

Arquivamento do Projeto de Lei Nº 29/2021 que proíbe a utilização de verba pública no âmbito do Mu-
nicípio de Alumínio, em eventos e serviços que promovam a sexualização de crianças e adolescentes 
e dá providências correlatas.

Recebimento do projeto de lei nº 32/2021 que dispõe sobre denominação de logradouro público que 
especifica

Recebimento do Projeto de Lei Nº 33/2021 que dispõe sobre denominação de logradouro público que 
especifica.

Recebimento do PROJETO DE RESOLUÇÃO nº 20/2021 que DISPÕE SOBRE A DEVOLUÇÃO 
ANTECIPADA DO DUODÉCIMO AOS COFRES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

Recebimento do PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 21/2021 que  SUPRIME A 28ª SESSÃO ORDINÁRIA 
DA OITAVA LEGISLATURA.

Recebimento da Moção Nº 14/2021 de aplausos a empresa  MPJ Manutenção e Montagem Industrial 

Recebimento do projeto de lei nº 34/2021 que Proíbe a utilização de verba pública no âmbito do 
Município de Alumínio, em eventos que promovam a sexualização de crianças e adolescentes e dá 
providências correlatas.

Requerimentos

Requerimento nº 413/2021, de autoria do edil Prof. Jediel, requer voto de pesar pelo falecimento do 
Senhor Osvaldo Vicente.
Requerimento nº 407/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações sobre nascentes no 
reservatório Orlando Maia.
Requerimento nº 408/2021, de autoria do edil Jean da Elite, requer informações sobre casas em área 
de risco na Vila Ré.
Requerimento nº 409/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, requer informações sobre manutenção 
na estrada do Genebra.
Requerimento nº 410/2021, de autoria do edil Paulinho Bola, requer informações sobre manutenção 
nos banheiros do centro comunitário na Granja Modelo.
Requerimento nº 411/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, requer informações sobre o censo 
escolar.
Requerimento nº 412/2021, de autoria da edil Profª. Meire Barbosa, requer informações sobre o ba-
nheiro da quadra na Rua João Guimarães. (arquivada)
Requerimento nº 414/2021, de autoria dos edis Dr. Pretti, Rivera e Paulinho Bola requerem informa-
ções sobre a troca da tubulação coletora de esgoto e água pluvial em toda extensão da Rua Paulo 
Dias .

Indicações

Indicação Nº 303/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita manutenção do asfalto na Rua dos 
Carvalhos.
Indicação Nº 304/2021, de autoria do edil Jean da Elite, solicita manutenção da rotatória em frente a 
loja Diana na Vila Santa Luzia.
Indicação Nº 305/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, solicita revitalização, instalação de tabela de 
basquete, equipamentos de atividade física ao ar livre e devidos reparos no muro e grades de conten-
ção na praça 08 de maio da Vila Paraiso.
Indicação Nº 306/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, solicita a pavimentação asfáltica da Estrada 
Jasiel Ferreira do Prado, desde seu início, na Fazenda Gil, no Bairro Itararé, até o término de sua 
extensão na divisa com o município vizinho de Votorantim.
Indicação Nº 307/2021, de autoria do edil Chico Capoeira, solicita instalarem caráter de “urgência” uma 
lombada na Av. Jasiel do Prado Ferreira próximo ao n°501 no Bairro Itararé
Indicação Nº 308/2021, de autoria do edil Dr. Pretti, solicita manutenção, limpeza e poda das árvores 
na praça engenheiro de Castro Figueiroa- Vila Santa Luzia, em frente ao supermercado Rede Bom 

Lugar.
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