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ATA DA 01ª (PRIMEIRA) SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DO 1º (PRIMEIRO) ANO 

LEGISLATIVO DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA DA EGRÉGIA CÂMARA 

MUNICIPAL DE AURIFLAMA, ESTADO DE SÃO PAULO. 

Ás 20:00 horas do dia 06 de fevereiro de 2017, em sua sede própria, sito a rua João 
Pacheco de Lima nº. 56-31, no Salão Nobre que se destina as Sessões Plenárias 

denominado DR. JOSÉ CARDOSO, a EGRÉGIA CÂMARA MUNICIPAL DE AURIFlAMA, 
Estado de São Paulo, reuniu-se na sua 01ª (primeira) SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, do 10 (primeiro) Ano Legislativo da 16ª (décima sexta) Legislatura. 

Efetuada a chamada dos Vereadores de acordo com o Livro Próprio nº. 06 (seis) de 

REGISTRO DE PRESENÇA, fls. nº. 0131, dele verificou-se constar pela ordem 

alfabética e cronológica os Senhores Vereadores: ADElINO MARTINS DA SILVA 
JÚNIOR, CElSO LOPES DE MORAIS, FÁBIO ALEXANDRE GONÇALVES DE SOUZA, 

. MARCO ANTONIO DANIEZE, RENATO MARINHO DOS SANTOS, SILAS FIRMINO DA 
SILVA, VAGNER OLIVEIRA DE ANGElIS e VANDERLEI ALVES DE CASTILHO. Ausente 
o Vereador ADALTO PEREIRA DOS SANTOS. Assim, havendo "NUMERO LEGAL" para 

inicio dos trabalhos, proferindo as palavras sob a proteção de Deus e após a 
execução do Hino Municipal, o Senhor Presidente, Vereador VAGNER OLIVEIRA DE 
ANGElIS, declarou aberta a referida Sessão. Ato contínuo, o Senhor Presidente 

solicitou ao 1º Secretário que efetuasse a leitura do EXPEDIENTE DO DIA, na forma 
do art. 136 do Regimento Interno, do qual constaram: - BALANCETE DA RECEITA E 
DESPESA referente ao mês de setembro de 2016, de autoria do EXECUTIVO 
MUNICIPAL, objeto do Processo eM nº 234/2016; - BALANCETE DA RECEITA E 
DESPESA referente ao mês de outubro de 2016, de autoria do EXECUTIVO 
MUNICIPAL, objeto do Processo eM nº 235/2016; - BALANCETE DA RECEITA E 
DESPESA referente ao mês de novembro de 2016, de autoria do LEGISLATIVO 
MUNICIPAL, objeto do Processo eM nº 237/2016; - BALANCETE DA RECEITA E 
DESPESA referente ao mês de dezembro de 2016, de autoria do LEGISLATIVO 
MUNICIPAL, objeto do Processo eM nº 238/2016; - BALANCETE DA RECEITA E 
DESPESA referente ao mês de janeiro de 2017, de autoria do LEGISLATIVO 
MUNICIPAL, objeto do Processo eM nº 023/2017; - REQUERIMENTO Nº 01/2017, 
datado em 03/02/2017, de autoria do vereador MARCO ANTONIO DANIEZE, qual 

"Solicita informações", objeto do Processo eM nº 014/2017; - INDICAÇÃO Nº 
01/2017, datada em 02/02/2017, de autoria do vereador MARCO ANTONIO 
DANIEZE, qual "Solicita a tomada de providências para realização de limpeza e 

manutenção periódica das dependências do velório municipal, bem como, nomeação 
de responsável pela administração do Serfum.", objeto do Processo eM nº 

015/2017; - INDICAÇÃO Nº 02/2017,datada em 02/02/2017, de autoria do vereador 
MARCO ANTONIO DANIEZE, qual "Solicita a tomada de providências para instalação 
de redutores de velocidade em diversas ruas, bem como, reforço da sinalização de 
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trânsito, nas formas horizontal (pintura de solo) e vertical (placas).", objeto do 

nQProcesso CM 016/2017; - INDICAÇÃO Nº 03/2017, datada em 02/02/2017, de 
autoria do vereador MARCO ANTONIO DANIEZE, qual "Solicita a realização de 
estudo sobre a viabilidade da implantação de açães e programas governamentais.", 

nQobjeto do Processo CM · 017/2017; - INDICAÇÃO Nº 04/2017, datada em 

02/02/2017, de autoria do vereador MARCO ANTONIO DANIEZE, qual "Solicita a 
tomada de providências para instalação de 'braços' de iluminação pública nos postes 
localizados na rua que interliga o bairro Jardim Conceição ao bairro Santa Maria.", 

nQobjeto do Processo CM 018/2017; - INDICAÇÃO Nº OS/2017, datada em 
02/02/2017, de autoria do vereador FÁBIO ALEXANDRE GONÇALVES DE SOUZA, 
qual "Solicita a tomada de providências para instalação de 'braços' de iluminação 
pública nos postes localizados na vicinal Antônio Oainezi.", objeto do Processo CM 

nQ 019/2017; - INDICAÇÃO Nº 06/2017, datada em 02/02/2017, de autoria do 

vereador FÁBIO ALEXANDRE GONÇALVES DE SOUZA, qual "Solicita a tomada de 
providências para instalação de redutores de velocidade (lombadas) na vicinal 
Antônio Oainezi, bem como, sonorizadores e sinalização vertical (placas) de 
advertência.", objeto do Processo CM nQ 020/2017; - INDICAÇÃO Nº 07/2017, 
datada em 02/02/2017, de autoria do vereador FÁBIO ALEXANDRE GONÇALVES DE 
SOUZA, qual "Solicita a tomada de providências para reforçar a sinalização de 
trânsito, nas formas horizontal (pintura de solo) e vertical (placas), no 
entroncamento da rua Narciso Roman, com as avenidas Arlindo Brambila e Marcos 
Matarézio, no entorno da praça do cemitério.", objeto do Processo CM nQ 021/2017; 

- INDICAÇÃO Nº 08/2017, datada em 02/02/2017, de autoria do vereador MARCO 
ANTONIO DANIEZE, qual 'ISOlicita a realização de estudo sobre a viabilidade da 

nQconstrução da ponte no córrego Limoeiro.", objeto do Processo CM 022/2017. 

Esgotada a PAUTA do EXPEDIENTE DO DIA, o Senhor Presidente franqueou a 
palavra aos Senhores Vereadores pelo prazo de três (03) minutos improrrogáveis. 

Fizeram uso da palavra os vereadores MARCO ANTONIO DAII\lEZE, SILAS FIRMINO 
DA SILVA, RENATO MARINHO DOS SANTOS e ADELlNO MARTINS DA SILVA JUNIOR. 
O Senhor Presidente SUSPENDEU a presente Sessão por 03 (três) minutos, para a 

prévia inscrição, em Livro Próprio, aos Senhores Vereadores, na forma do artigo 157, 
do Regimento Interno, para usarem a palavra no período de EXPLICAÇÃO PESSOAL. 
Diante da inexistência de matéria a ser apreciada no período ORDEM DO DIA, o Sr. 

Presidente passou ao período de EXPLICAÇÕES PESSOAIS, na forma do §r, do 
Artigo 157, do Regimento Interno. Fizeram uso da palavra os vereadores CELSO 
LOPES DE MORAIS, MARCO ANTONIO DANIEZE, que indicou verbalmente ao Exmo. 

Sr. Prefeito Municipal, Otávio Henrique Ortunho Wedekin, a tomada de providências 

para a retirada dos animais e impedimento da entrada dos mesmos nas 

dependências do Centro de Lazer, por meio de instalação de um portão, 

considerando que os mesmos estão defecando no local e atrapalhando o lazer e as 
atividades físicas das pessoas que ali frequentam. Aproveitando a oportunidade, o 
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nobre vereador indicou ainda a realização de estudo sobre a possibilidade de se 

conceder algum tipo de ajuda de custo no transporte dos estudantes de nosso 

município, quais têm que se deslocarem para outros municípios para estudar. 

Também fez uso da palavra o vereador FÁBIO ALEXANDRE GONÇALVES DE SOUZA, 
indicando verbalmente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, Otávio Henrique Ortunho 

Wedekin, a tomada de providências para limpeza entorno do cemitério municipal 

através de roçagem da vegetação; instalação de braços de iluminação pública na rua 

que interliga os bairros Conceição e João José de Paula e, reforçar a sinalização de 

trânsito, tipo pintura de solo, na Avenida Marcos Matarézio até as proximidades do 

- Recinto de Exposições. Também fizeram uso da tribuna os vereadores SILAS 
FIRMINO DA SILVA, RENATO MARINHO DOS SANTOS, VANDERLEI ALVES DE 
CASTILHO, qual indicou verbalmente ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, a realização de 

estudo sobre a possibilidade de autorizar a concessão de um espaço (sala) no prédio 

onde atualmente está localizado o DETRAN, para instalação da unidade do SEBRAE, 

qual necessita de um espaço mais adequado para oferecer um melhor atendimento 

aos seus usuários. Em seguida, fez uso da palavra o vereador ADELlNO MARTINS DA 

SILVA JÚNIOR, qual indicou verbalmente ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, a 

tomada de providências para a instalação de braços de iluminação pública na Rua 

Arcanjo Saraúza, defronte a unidade do ESF do bairro Bom Jesus. Por fim, usou ainda 

da palavra o Senhor Presidente, VAGNER OLIVEIRA DE ANGELlS, que informou aos 

nobres pares, bem como aos munícipes, que neste mês fará a devolução de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) ao Poder Executivo, como resultado de uma política de 

gestão econômica, qual inclui a colaboração de todos os demais vereadores e 

servidores desta Casa de Leis. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 

agradeceu a presença de todos, deu por encerrada a presente Sessão em nome do 

Pai Celestial, cuja presente ata foi considerada aprovada haja vista não houve 

impugnação ou pedido de retificação. Informou ainda aos Nobres Pares, que a 

próxima Sessão Legislativa Ordinária será realizada no dia 20 de fevereiro de 2017. 

Do que para constar, eu VANDERLEI ALVES DE CASTILHO, l Q Secretário da Mesa 

Diretora da Câmara Municipal, lavrei a presente Ata, que após lida e achada 

conforme, vai assinada por mim e pela Presidência. Auriflama, 79 anos de fundação 

e 63 anos de emancipação Política Administrativa. 

AuriflamajSP 

14cb~· 
VAGNER OLIVEIRA DE ANGELlS 


Presidente 
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